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Ma³gorzata Muszalska

Nabycie nieruchomo�ci stanowi¹cej w³asno�æ Skarbu
Pañstwa przez fundacjê w �wietle ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami

zawiera szczególnego rodzaju unormowania pozwalaj¹ce nabywaæ nie-
ruchomo�ci stanowi¹ce w³asno�æ Skarbu Pañstwa przez fundacje1. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e fundacje ze wzglêdu na cele, dla jakich prowadz¹ swoj¹
dzia³alno�æ, wspó³dzia³aj¹ wraz z pañstwem w realizacji czê�ci zadañ
publicznych. Z tego powodu korzystaj¹ z wielu ulg i zwolnieñ, np.
podatkowych czy z tytu³u op³at s¹dowych, okre�lonych w licznych aktach
prawnych2. Równie¿ w ustawie o gospodarce zasady nabywania nierucho-
mo�ci Skarbu Pañstwa przez fundacje zosta³y uregulowane odrêbnie, w
rozdziale VI dzia³u II, nosz¹cym tytu³: �Przekazywanie nieruchomo�ci na
cele szczególne�. Wi¹¿e siê z tym przede wszystkim wy³¹czenie obowi¹-
zuj¹cej na gruncie tej ustawy zasady przetargu (art. 37 ust. 2 pkt 4 i 7).

Kluczowe znaczenie dla przedstawianego zagadnienia ma art. 59 w
zw. z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce oraz ustawa z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach3. Pomimo ¿e ustawa o gospodarce nie
odsy³a wyra�nie do przepisów tego ostatnio cytowanego aktu prawnego,
nale¿y przyj¹æ jego pe³ne zastosowanie z uwagi na fakt, ¿e tylko w oparciu

1 Tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm., zwana dalej ustaw¹ o gospodarce.
2 Miêdzy innymi problematykê tê na tle orzecznictwa przedstawi³ H. C i o c h, Status

polskich fundacji w �wietle judykatury, Rejent 2000, nr 5, s. 13 i nast.
3 Tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.
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o ustawê o fundacjach podmioty te mog¹ byæ ustanowione, mog¹ po-
dejmowaæ i prowadziæ dzia³alno�æ na terenie RP.

Ustawa o gospodarce ju¿ w przepisach ogólnych (art. 13) stanowi
miêdzy innymi, ¿e nieruchomo�ci stanowi¹ce w³asno�æ Skarbu Pañstwa
mog¹ byæ �przekazywane... jako maj¹tek tworzonych fundacji� (ust. 1),
mog¹ te¿ byæ przedmiotem darowizny przeznaczonej na szczególne,
ustawowo wymienione cele (art. 13 ust. 2 oraz art. 59 ust. 1 w zw. z
art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce). Zgodnie z tre�ci¹ art. 13 i
art. 59 ustawy o gospodarce, mo¿na powiedzieæ, ¿e fundacje mog¹ nabywaæ
nieruchomo�ci Skarbu Pañstwa w trybie omawianej ustawy zarówno w
celu wyposa¿ania tworzonych fundacji, jak i w drodze darowizny
dokonanej na rzecz fundacji prowadz¹cych ju¿ okre�lon¹ dzia³alno�æ w
oparciu o art. 68 ust. 1 pkt 2. Ustawodawca stawia tylko jeden wymóg,
a mianowicie ten, ¿e stron¹ umowy mo¿e byæ tylko taka fundacja, która
prowadzi dzia³alno�æ okre�lon¹ w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodar-
ce. Tak wiêc, zanim dojdzie do zawarcia umowy darowizny czy wypo-
sa¿enia w nieruchomo�æ, zgodnie z tre�ci¹ art. 59 ust. 1, nale¿y zbadaæ,
czy fundacja prowadzi dzia³alno�æ okre�lon¹ w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy
o gospodarce. Wymienia siê w tym przepisie dzia³alno�æ charytatywn¹,
opiekuñcz¹, kulturaln¹, lecznicz¹, o�wiatow¹, naukow¹, badawczo-roz-
wojow¹, wychowawcz¹ lub sportowo-turystyczn¹. Warto zauwa¿yæ, ¿e
przedmiot dzia³alno�ci fundacji okre�lony w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy
o gospodarce jest wê¿szy ni¿ cele, które mog¹ realizowaæ fundacje na
terenie RP. Zgodnie bowiem z tre�ci¹ cytowanej ustawy, fundacje mog¹
realizowaæ cele spo³ecznie lub gospodarczo u¿yteczne, w szczególno�ci
takie, jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, o�wiata i wycho-
wanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc spo³eczna, ochrona �rodowiska
i zabytków (art. 1 ustawy o fundacjach). Jak z powy¿szego wynika, nie
ka¿da fundacja mo¿e ubiegaæ siê o dokonanie darowizny na jej rzecz czy
zostaæ wyposa¿on¹ na podstawie przepisów ustawy o gospodarce. Z
takiej mo¿liwo�ci nie bêd¹ mog³y skorzystaæ np. fundacje zajmuj¹ce siê
statutowo ochron¹ �rodowiska (choæ trudno znale�æ uzasadnienie dla
takich rozstrzygniêæ legislacyjnych). Przed zawarciem umowy niezbêdne
jest zatem zbadanie statutu fundacji tak¿e pod wzglêdem realizowanych
przez ni¹ celów (czy pokrywaj¹ siê one z dzia³alno�ci¹ okre�lon¹ w art.
68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce).
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Kolejnym krokiem jest odpowied� na pytanie, jakie fundacje mog¹
prowadziæ dzia³alno�æ, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o
gospodarce. Jak wynika z powy¿szych ustaleñ, mog¹ to byæ jedynie
fundacje dzia³aj¹ce na terenie RP w oparciu o ustawê o fundacjach. Ustawa
ta wyra�nie wyró¿nia dwie kategorie tych podmiotów: fundacje krajowe
i fundacje zagraniczne, dzia³aj¹ce na terytorium RP poprzez swoje przed-
stawicielstwa. Fundacje krajowe mog¹ byæ ustanawiane jedynie w opar-
ciu o polsk¹ ustawê o fundacjach tworzonych przez osoby fizyczne, nie-
zale¿nie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania oraz przez osoby
prawne maj¹ce siedziby w Polsce lub za granic¹. Ustanowiona w oparciu
o te przepisy fundacja powinna mieæ siedzibê na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Uzyskuje ona osobowo�æ prawn¹ z chwil¹ wpisu do
Krajowego Rejestru S¹dowego4. Fundacje zagraniczne (maj¹ce siedziby
za granic¹) ustanawiane s¹ w oparciu o ustawodawstwo obce, lecz na
terenie RP mog¹ prowadziæ dzia³alno�æ tylko tak¹, jak¹ prowadz¹ fundacje
polskie5. Mog¹ wiêc dzia³aæ jedynie pod warunkiem, ¿e bêd¹ realizowaæ
cele wskazane w ustawie o fundacjach i otrzymaj¹ zezwolenie na za³o¿enie
przedstawicielstwa, wydane przez ministra w³a�ciwego ze wzglêdu na
zakres swego dzia³ania oraz cele utworzenia przedstawicielstwa (art. 19
w zwi¹zku z art. 1 ustawy o fundacjach)6.

4 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym, tekst jedn.: Dz.U.
z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.
5 H. C i o c h, Przedstawicielstwa fundacji zagranicznych, Przegl¹d S¹dowy 2000, nr 5,

s. 17, wyra¿a równie¿ pogl¹d, ¿e cele, jakie realizuje w Polsce przedstawicielstwo fundacji
zagranicznej, �powinny pozostawaæ w zgodno�ci z art. 1 ustawy o fundacjach oraz mie�ciæ
siê w ramach celów statutowych fundacji zagranicznej, okre�lonych w jej statucie. Przed-
stawicielstwo mo¿e realizowaæ wszystkie b¹d� niektóre cele realizowane przez zagraniczn¹
fundacjê. Nie mo¿e jednak realizowaæ innych celów od tych jakie realizuje fundacja za-
graniczna�.
6 Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e w �wietle aktualnie obowi¹zuj¹cego ustawo-

dawstwa procedura podejmowania dzia³alno�ci gospodarczej, szczególnie w odniesieniu do
fundacji zagranicznych, nie nale¿y do procedur prostych. Przedstawicielstwa fundacji za-
granicznych zak³adane s¹ w oparciu o przepisy cytowanej ustawy o fundacjach (art. 19),
a je¿eli bêd¹ prowadzi³y równie¿ dzia³alno�æ gospodarcz¹, znajd¹ do nich zastosowanie
�przepisy odrêbne, dotycz¹ce prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej przez przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych� (art. 19 ust.
7). Przepisy te aktualnie zawiera ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. � Prawo dzia³alno�ci
gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.). Odpowiednie odes³anie wynika z art. 19
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W zwi¹zku z poczynionymi ustaleniami trzeba postawiæ kolejne py-
tania. Czy art. 59 ustawy o gospodarce dotyczy wszystkich fundacji,
które prowadz¹ dzia³alno�æ okre�lon¹ w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj.
fundacji polskich i zagranicznych dzia³aj¹cych przez przedstawicielstwa?
Czy dotyczy on tylko fundacji polskich, gdy¿ nie stanowi wprost o przed-
stawicielstwach fundacji zagranicznych, które prowadz¹ bezpo�rednio
dzia³alno�æ w Polsce? W¹tpliwo�ci co do krêgu adresatów przedmiotowej
normy wynikaj¹ z przyjêtej przez ustawodawcê konstrukcji prawnej
przedstawicielstwa. Przedstawicielstwo jest bowiem czê�ci¹ fundacji
zagranicznej i nie stanowi odrêbnego podmiotu prawa cywilnego, który
móg³by byæ stron¹ umowy darowizny7. Z drugiej jednak strony, to w³a�nie
przedstawicielstwo fundacji zagranicznej prowadzi w znaczeniu organi-
zacyjnoprawnym dzia³alno�æ okre�lon¹ w art. 68 ust 1 pkt 2 ustawy o
gospodarce. Poniewa¿ art. 59 ustawy o gospodarce nie stanowi, ¿e za-
kresem swoim obejmuje np. �fundacje, o których mowa w ustawie z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach...�, (czyli polskie i zagraniczne) czy
te¿ jedynie fundacje polskie, przyjêcie podmiotowo szerokiej interpretacji
uzasadnione byæ mo¿e celem wprowadzenia tego typu przepisów do
ustawy o gospodarce. Celem tym z pewno�ci¹ jest zamiar u³atwienia
wszystkim fundacjom prowadzenia wspieranej przez ustawodawcê dzia-
³alno�ci, która jest to¿sama z funkcjami, jakie pe³ni samo pañstwo.
W¹tpliwo�ci tych nie da siê jednoznacznie rozstrzygn¹æ. Problem dotyczy
oczywi�cie tylko darowizn, gdy¿ czynno�ci prawne zwi¹zane z wypo-
sa¿aniem wi¹¿¹ siê �ci�le z fundacjami polskimi, z uwagi na to, ¿e ka¿da
fundacja ustanowiona w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach musi mieæ
siedzibê na terenie RP i jest zawsze podmiotem krajowym.

Teoretycznie, dopuszczaj¹c mo¿liwo�æ dokonania darowizny na rzecz
fundacji zagranicznej, trzeba podkre�liæ, ¿e fundacja zagraniczna przed

ust. 7 ustawy o fundacjach. Na marginesie mo¿na wspomnieæ, ¿e przepis ten wymaga
nowelizacji, gdy¿ pos³uguje siê pojêciem podmiotu zagranicznego, które nie wystêpuje w
prawie dzia³alno�ci gospodarczej ani w ¿adnej innej ustawie. Nadto rejestracja fundacji
odbywa siê na zasadach okre�lonych w ustawie o fundacjach i w ustawie o Krajowym
Rejestrze S¹dowym, a w przypadku prowadzenia przez fundacjê dzia³alno�ci gospodarczej
wymagany jest wpis do rejestru fundacji oraz do rejestru przedsiêbiorców. Wiêcej na ten
temat H. C i o c h, Przedstawicielstwa..., s. 12 i nast.
7 H. C i o c h, Przedstawicielstwa..., s. 12.
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zawarciem umowy darowizny nieruchomo�ci musia³aby uzyskaæ zezwo-
lenie na nabycie nieruchomo�ci przez cudzoziemca w my�l ustawy z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomo�ci przez cudzoziemców, wydane
przez Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w drodze decyzji
administracyjnej, za zgod¹ Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku
nieruchomo�ci rolnych równie¿ za zgod¹ Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi8. Wymóg uprzedniego uzyskania zezwolenia wynika z faktu, ¿e da-
rowizna dokonana by³aby na rzecz osoby prawnej maj¹cej siedzibê za gra-
nic¹, która w rozumieniu ustawy jest cudzoziemcem. Jest to wymóg bez-
wzglêdny, gdy¿ cytowana ustawa o nabywaniu nieruchomo�ci przez
cudzoziemców dotyczy wszystkich nieruchomo�ci po³o¿onych na tery-
torium Rzeczypospolitej, bez wzglêdu na podmiot, który jest ich w³a�ci-
cielem (równie¿ gdy jest nim Skarb Pañstwa)9. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
w praktyce problem ten nie istnieje, gdy¿ aktualnie na terytorium RP dzia³a
tylko jedno przedstawicielstwo fundacji zagranicznej: Instytut Kultury �
Fundacja Jana Paw³a II z siedzib¹ w Lublinie, bêd¹ce przedstawiciel-
stwem Fundacji Citta del Vaticano z siedzib¹ w Watykanie10.

Niechêæ do tworzenia w Polsce przedstawicielstw fundacji zagranicz-
nych wynika ze skomplikowanej procedury zwi¹zanej z ich tworzeniem,
która w przypadku podjêcia przez przedstawicielstwo dzia³alno�ci gospo-
darczej jest jeszcze bardziej zawi³a. Zniechêcaj¹ do tego równie¿ niespójne
regulacje zawarte w ustawie o fundacjach oraz w prawie dzia³alno�ci
gospodarczej. Prostszym rozwi¹zaniem, pozwalaj¹cym realizowaæ cele
wskazane w ustawie o fundacjach, jest ustanowienie polskiej fundacji
przez cudzoziemców. Fundatorami mog¹ byæ przecie¿ osoby fizyczne nie
posiadaj¹ce obywatelstwa polskiego lub osoby prawne z siedzib¹ za
granic¹11. Fundacja taka mo¿e byæ jednak �cudzoziemcem� w rozumieniu
ustawy o nabywaniu nieruchomo�ci przez cudzoziemców, a co za tym
8 Tekst jedn.: Dz.U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 ze zm. Na marginesie nadmieniæ mo¿na,

¿e art. 1 ustawy o nabywaniu nieruchomo�ci przez cudzoziemców pos³uguje siê nieaktu-
alnymi ju¿ nazwami organów uczestnicz¹cych w postêpowaniu o wydanie zezwolenia i jest
niedostosowany do terminologii przyjêtej przez ustawê z dnia 4 wrze�nia 1997 r. o dzia³ach
administracji rz¹dowej (Dz.U. Nr 82, poz. 928 ze zm.).
9 Z. T r u s z k i e w i c z, Ustawa o nabywaniu nieruchomo�ci przez cudzoziemców

z komentarzem, Kraków 1996, s. 21.
10 H. C i o c h, jw., s. 12.
11 Tam¿e, s. 27.
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idzie � tak¿e i ona musi uzyskaæ przedmiotowe zezwolenie na nabycie
nieruchomo�ci. Jest tak w �wietle zawartej w ustawie o nabywaniu
nieruchomo�ci przez cudzoziemców definicji cudzoziemca12. Cudzoziem-
cem w rozumieniu art. 1 ust. 2 tej ustawy jest:

1. osoba fizyczna nie posiadaj¹ca obywatelstwa polskiego,
2. osoba prawna maj¹ca siedzibê za granic¹,
3. nie posiadaj¹ca osobowo�ci prawnej spó³ka osób wymienionych w

pkt 1 lub 2, maj¹ca siedzibê za granic¹, utworzona zgodnie z ustawo-
dawstwem pañstw obcych,

4. osoba prawna i spó³ka handlowa nie posiadaj¹ca osobowo�ci prawnej
maj¹ca siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana
bezpo�rednio lub po�rednio przez osoby lub spó³ki wymienione w pkt 1,
2 i 3.

Jak z powy¿szego wynika, równie¿ dokonanie darowizny na rzecz
fundacji krajowej (za³o¿onej na podstawie ustawy o fundacjach i maj¹cej
siedzibê w Polsce) wymagaæ bêdzie uzyskania zezwolenia w przypadku,
gdy fundacja taka bêdzie kontrolowana bezpo�rednio czy po�rednio przez
cudzoziemca. Pomimo ¿e ust. 3 art. 1 ustawy o nabywaniu nierucho-
mo�ci przez cudzoziemców precyzuje, ¿e: �W przypadku spó³ki handlo-
wej za kontrolowan¹ uwa¿a siê spó³kê, w której cudzoziemiec lub cu-
dzoziemcy maj¹ pozycjê dominuj¹c¹. Artyku³ 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spó³ek
handlowych stosuje siê odpowiednio�, trudno jest odnie�æ wskazan¹ tu
definicjê do fundacji. Dotyczy ona wprost jedynie spó³ek i spó³dzielni.
Odno�nie do fundacji mo¿na posi³kowo przyj¹æ tzw. kryterium zale¿no�ci
prawnej13, którym niew¹tpliwie jest wymienione tu prawo do powo³ywa-
nia lub odwo³ywania wiêkszo�ci cz³onków zarz¹du. Postanowienia w tym
przedmiocie mo¿e zawieraæ statut14. Jego analiza powinna pomóc w odpo-

12 Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomo�ci przez
cudzoziemców oraz ustawy � Ordynacja podatkowa, w zwi¹zku z dostosowaniem prawa
do prawa Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 16, poz. 166).
13 Z. T r u s z k i e w i c z, Ustawa o nabywaniu nieruchomo�ci przez cudzoziemców...,

s. 30-31.
14 Zgodnie z tez¹ uchwa³y SN z dnia 13 grudnia 2000 r. III CZP 42/00, OSNC 2001,

nr 5, poz. 67, fundator nie jest uprawniony do odwo³ywania cz³onków organów fundacji,
je¿eli statut nie przyznaje mu tego uprawnienia; zob. te¿ uchwa³ê SN z dnia 18 kwietnia
2000 r. III CZP 9/00, OSNC 2000, nr 9, poz. 153 oraz glosê do niej P. B i e l s k i e g o,
Rejent 2000, nr 11, s. 132.
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wiedzi na pytanie, czy mamy do czynienia z dominuj¹c¹ pozycj¹ cudzo-
ziemca, czy nie, a co za tym idzie, czy fundacja musi uzyskaæ zezwolenie
na nabycie nieruchomo�ci, czy te¿ nie. Problem jest bardzo istotny z uwagi
na sankcjê niewa¿no�ci takiego nabycia, jak¹ wprowadza ustawa o naby-
waniu nieruchomo�ci przez cudzoziemców.

Wracaj¹c do problematyki zwi¹zanej z zawieraniem umowy darowi-
zny, jak i wyposa¿ania unormowanego w ustawie o gospodarce, trzeba
na wstêpie podkre�liæ, ¿e umowa darowizny uregulowana jest w kodeksie
cywilnym (art. 888 i nast.), którego przepisy znajduj¹ tu odpowiednie
zastosowanie (mimo braku stosownego odes³ania), chyba ¿e ustawa o
gospodarce zawiera unormowania szczególne15. Unormowaniem takim
jest np. obowi¹zek wskazania w umowie darowizny celu, na jaki nieru-
chomo�æ jest darowana oraz mo¿liwo�æ odwo³ania darowizny w przy-
padku niewykorzystania jej na wskazany cel, natomiast przez wyposa-
¿anie ustawodawca rozumie przeniesienie w³asno�ci nieruchomo�ci albo
oddanie nieruchomo�ci gruntowej w u¿ytkowanie wieczyste na rzecz
pañstwowej osoby prawnej, jak te¿ oddanie pañstwowej jednostce or-
ganizacyjnej nieruchomo�ci w trwa³y zarz¹d. Pojêcie to precyzuje art. 51
ust. 2 ustawy o gospodarce, którego odpowiednie stosowanie wzglêdem
fundacji nakazuje ust. 2 analizowanego art. 59 ustawy16.

Organem upowa¿nionym do dokonania darowizny, jak i wyposa¿enia
fundacji jest Minister Skarbu Pañstwa. Na podstawie art. 59 ust. 2 w zw.
z art. 52 ustawy zwraca siê on z wnioskiem do w³a�ciwego miejscowo
starosty wykonuj¹cego zadania z zakresu administracji rz¹dowej o wska-
zanie nieruchomo�ci, która mo¿e byæ przeznaczona na wyposa¿enie lub
na dokonanie darowizny. S³usznym wydaje siê przyjêcie pogl¹du, ¿e minister,
zwracaj¹c siê do starosty z wnioskiem o wyznaczenie nieruchomo�ci

15 G. B i e n i e k, A. H o p f e r, Z. M a r m a j, E. M z y k, R. Z r ó b e k, Komentarz do
ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami, Zielona Góra 2000, t. I, s. 92 i 93. Bezsporne
jest odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego we wspomnianym wy¿ej za-
kresie do wszystkich czynno�ci prawnych unormowanych w ustawie o gospodarce, w tym
do czynno�ci wynikaj¹cych z wyposa¿enia.
16 Wraz z o�wiadczeniem woli o ustanowieniu fundacji, fundator okre�la cele fundacji

i sk³adniki maj¹tkowe przeznaczone na ich realizacjê, którymi zgodnie z art. 3 ust. 3
ustawy o fundacjach mog¹ byæ pieni¹dze, papiery warto�ciowe oraz rzeczy ruchome i
nieruchomo�ci. Przepis ten nie wymienia np. prawa u¿ytkowania wieczystego.

´
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z zasobu, mo¿e jednocze�nie wskazaæ, o jak¹ nieruchomo�æ chodzi17. Nie
wykluczone jest bowiem, ¿e fundacja wystêpuj¹ca do ministra o doko-
nanie na jej rzecz darowizny od razu wska¿e konkretn¹ nieruchomo�æ,
przy pomocy której realizowa³aby swoje cele18. Tylko starosta z uwagi
na kompetencje przys³uguj¹ce mu w my�l art. 23 ustawy o gospodarce
ma pe³n¹ orientacjê co do stanu prawnego i rzeczywistego nieruchomo�ci
Skarbu Pañstwa bêd¹cych w tym zasobie. Z tego powodu organ ten nie
móg³ zostaæ pominiêty w tej procedurze. Je¿eli natomiast chodzi o odpowied�
starosty na wniosek, to wydaje siê, ¿e jest tu w³a�ciwa odpowied� w
jakiejkolwiek formie, np. mo¿e ni¹ byæ przes³anie ministrowi stosownych
dokumentów geodezyjnych czy odpisu ksiêgi wieczystej wraz z odpo-
wiednim pismem. Kolejnym krokiem jest zawarcie umowy darowizny.
Jak to podkre�lono, umowê zawiera Minister Skarbu Pañstwa, darowuj¹c
nieruchomo�æ wskazan¹ przez starostê. Bezspornym jest te¿, ¿e strony
zobowi¹zane s¹ do wskazania w umowie darowizny celu, na jaki nieru-
chomo�æ jest darowana. Omówione wy¿ej odes³anie ustawodawcy do
dzia³añ wymienionych w art. 68 ust. 1 pkt 2 nakazuje, by cel, na który
darowana jest nieruchomo�æ, pokrywa³ siê z wymienion¹ w przepisie
dzia³alno�ci¹. Na tym w³a�nie polega odrêbno�æ darowizny dokonanej na
rzecz fundacji od pozosta³ych darowizn dokonywanych na podstawie
ustawy o gospodarce, które, zgodnie z art. 13 ust. 2, mog¹ byæ doko-
nywane na cele publiczne19 lub na rzecz jednostek samorz¹du terytorial-
nego, na wskazany w umowie darowizny cel (art. 22 ustawy o gospo-
darce). Generaln¹ zasad¹ jest te¿, ¿e powy¿szych darowizn dokonuje
starosta wykonuj¹cy zadanie z zakresu administracji rz¹dowej za zgod¹
wojewody, natomiast w przypadku dokonywania darowizny na rzecz
fundacji organem upowa¿nionym do zawarcia umowy jest, jak ju¿
wskazano, Minister Skarbu Pañstwa. Wojewoda jest ca³kowicie wy³¹czo-

17 Podobnie: J. S z a c h u ³ o w i c z, M. K r a s s o w s k a,  A. £ u k a s z e w s k a, Gospo-
darka nieruchomo�ciami. Przepisy i komentarz, Warszawa 1999, s. 172.
18 Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e fundacji nie przys³uguje jakiekolwiek roszczenie o zawar-

cie umowy darowizny. Jest to tylko propozycja skierowana do ministra, który mo¿e
skorzystaæ z uprawnienia zawartego w art. 59 lub nie.
19 Cele publiczne wymienia art. 6 ustawy o gospodarce. Nie jest to katalog o cha-

rakterze zamkniêtym, gdy¿ przepis ten odsy³a równie¿ do �celów publicznych okre�lo-
nych w innych ustawach�.
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ny z tej procedury, a starosta ograniczony w swych kompetencjach je-
dynie do wskazania nieruchomo�ci z zasobu.

Osobn¹ kwesti¹ jest zagadnienie odwo³ania darowizny. Przes³ank¹
wykonania tego uprawnienia jest niewykorzystanie nieruchomo�ci na cel
wskazany w umowie. Dotyczy to wszystkich darowizn dokonywanych
na gruncie ustawy o gospodarce, tak¿e tych na rzecz fundacji. Dla porz¹dku
nale¿y podkre�liæ, ¿e odwo³anie darowizny na podstawie omawianego
art. 59 odbywa siê na zasadach ogólnych, w taki sam sposób, jak od-
wo³ywanie wszystkich darowizn20.

Fundacje s¹ jednak specyficznymi podmiotami. S¹ to osoby prawne
dzia³aj¹ce dla zrealizowania konkretnych celów, okre�lonych w ustawie
o fundacjach i w statucie. W przypadku zrealizowania celu, dla którego
fundacja jest powo³ana, ulega ona likwidacji, zgodnie z procedur¹ okre-
�lon¹ w art. 15 ustawy o fundacjach. Statut fundacji decyduje o podziale
maj¹tku po likwidacji fundacji, a w przypadku braku stosownych posta-
nowieñ orzeka s¹d prowadz¹cy postêpowanie. W ustawie o fundacjach
nie ma zasady, ¿e maj¹tek pozosta³y po likwidacji fundacji (w tym i nie-
ruchomo�ci) wraca do fundatora21, dlatego mo¿na pokusiæ siê o postulat,
aby w ustawie o gospodarce zabezpieczyæ interesy Skarbu Pañstwa w ten
sposób, by nieruchomo�ci Skarbu Pañstwa przekazane fundacji w drodze
darowizny czy wyposa¿enia powraca³y do zasobu, gdy fundacja ulegnie
likwidacji22.

Wiele problemów zwi¹zanych jest równie¿ z przekazywaniem nieru-
chomo�ci w celu wyposa¿enia fundacji. Wyposa¿ane s¹ w momencie ich
20 Zob. np. [w:] Prawo obrotu nieruchomo�ciami, red. S. Rudnicki, Warszawa 1999,

s. 613. Samo odwo³anie darowizny nie wywo³uje jednak bezpo�rednio skutków rzeczo-
wych, lecz jedynie skutki obligacyjne, tak w uchwale SN z dnia 7 stycznia 1967 r. III CZP
32/66, OSNCP 1968, nr 12, poz. 199. Odno�nie do odwo³ywania darowizn na gruncie
ustawy o gospodarce zob. G. B i e n i e k, A. H o p f e r, Z. M a r m a j, E. M z y k, R. Z r ó -
b e k, Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami, s. 101-103.
21 H. C i o c h, Glosa do postanowienia S¹du Najwy¿szego z dnia 8 grudnia 1992 r.

ICKN 182/82, Rejent 1994, nr 10, s. 118.
22 Z tego powodu najodpowiedniejszym wydaje siê dodanie kolejnego ustêpu do art. 59

ustawy lub rozszerzenie odes³ania zawartego w art. 59 ust. 2 na art. 57 ust. 1-3 ustawy.
Dotyczy on co prawda nieruchomo�ci pozosta³ych po likwidacji pañstwowych osób praw-
nych, lecz ju¿ w aktualnym brzmieniu art. 59 ust. 2 ustawodawca odsy³a w³a�nie do prze-
pisów normuj¹cych wyposa¿anie pañstwowych osób prawnych, traktuj¹c je podobnie jak
fundacje.

´
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tworzenia, tworzone za� mog¹ byæ jedynie przez osoby fizyczne i prawne
(równie¿ przez pañstwowe osoby prawne). Uprawnieñ takich nie maj¹
organy administracji publicznej, w tym Minister Skarbu Pañstwa. Pomi-
mo ¿e Skarb Pañstwa posiada osobowo�æ prawn¹, minister jako statio
fisci tej osoby prawnej nie mo¿e tworzyæ fundacji ze wzglêdu na wyra�ny
zakaz zawarty w art. 23 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych23. Jednocze�nie na podstawie jej art. 184 z dniem 1 stycznia
1999 r. skre�lono przewidzian¹ w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o
zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa
mo¿liwo�æ z³o¿enia przez Ministra Skarbu Pañstwa w imieniu Skarbu
Pañstwa o�wiadczenia woli o utworzeniu fundacji24. Stwierdziæ jednak
trzeba, ¿e zgodnie ze �Sprawozdaniem o stanie mienia Skarbu Pañstwa.
Maj¹tek Skarbu Pañstwa i pañstwowych osób prawnych na dzieñ 31
grudnia 1999 r.�25 aktualnie na terenie RP dzia³aj¹ dwie fundacje, których
fundatorem jest Skarb Pañstwa: na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia
1995 r. o fundacji � Zak³ad Narodowy imienia Ossoliñskich26 oraz na
podstawie ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o fundacji � Centrum Badania
Opinii Spo³ecznej27. Obie zosta³y powo³ane wol¹ ustawodawcy, a nie
ministra. W Sejmie z³o¿ono tak¿e projekt ustawy o Fundacji Edukacji
Narodowej, która ma zostaæ powo³ana w drodze tego aktu prawnego.
Jest to wystarczaj¹ca podstawa prawna do wyposa¿enia fundacji przez
Ministra Skarbu Pañstwa28.

23 Tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; A. K i d y b a, Prawo handlowe,
Warszawa 2001, s. 511.
24 Dz.U. Nr 106, poz. 493 ze zm.
25 Sprawozdanie to zosta³o opracowane w Ministerstwie Skarbu Pañstwa (Warszawa,

listopad 2000) na podstawie delegacji zawartej w art. 2 ust. 1 cyt. ustawy o zasadach
wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa, niepublikowane.
26 Dz.U. Nr 23 poz. 121 ze zm.
27 Dz.U. Nr 30 poz. 163 ze zm.
28 Zgodnie z ustaw¹ z dnia 18 wrze�nia 2001 r., zosta³a powo³ana kolejna fundacja

� Zak³ady Kórnickie (Dz.U. Nr 130, poz. 145). Jednak wyposa¿enie jej w maj¹tek, w tym
w wymienione w za³¹czniku do ustawy nieruchomo�ci Skarbu Pañstwa, nast¹pi³o z mocy
prawa z chwil¹ wpisu tej fundacji do Krajowego Rejestru S¹dowego. Nabycie to winien
stwierdziæ wojewoda w drodze decyzji administracyjnej. Jednocze�nie, zgodnie z art. 6
ustawy o fundacji � Zak³ady Kórnickie, wyposa¿enie nast¹pi³o z zastrze¿eniem niemo¿-
liwo�ci zbywania tego maj¹tku.
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Dodatkowo nale¿y wskazaæ, ¿e upowa¿nienie Ministra Skarbu Pañ-
stwa do wyposa¿enia fundacji (jak i dokonania darowizny) zosta³o roz-
szerzone tak¿e na nieruchomo�ci znajduj¹ce siê poza zasobem normo-
wanym przez ustawê o gospodarce. Zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy o
gospodarce, tylko Minister Skarbu Pañstwa mo¿e wyposa¿yæ fundacjê
lub dokonaæ darowizny nieruchomo�ci, w stosunku do których upraw-
nienia w³a�cicielskie wykonuj¹: Agencja W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañ-
stwa, Agencja Mienia Wojskowego i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa29.

Wskazane wy¿ej problemy powsta³y przede wszystkim wskutek
ró¿nego czasu wchodzenia w ¿ycie poszczególnych przepisów, co spo-
wodowa³o niespójno�æ rozwi¹zañ prawnych. Przyk³adem mo¿e byæ tu
wymienione wy¿ej wprowadzenie w art. 23 cytowanej ustawy o finan-
sach publicznych wyra�nego zakazu tworzenia fundacji przez Skarb
Pañstwa oraz niemo¿liwo�ci z³o¿enia przez Ministra Skarbu Pañstwa
w imieniu Skarbu Pañstwa o�wiadczenia woli o utworzeniu fundacji.
W momencie uchwalania ustawy o gospodarce w³a�nie takie uprawnienie
przys³ugiwa³o temu ministrowi. Minister Skarbu Pañstwa jako statio fisci
osoby prawnej � Skarbu Pañstwa móg³ tworzyæ fundacje i zgodnie z
art. 59 ustawy o gospodarce wyposa¿yæ je. Uchwalenie ustawy o finan-
sach publicznych nie spowodowa³o nowelizacji art. 59 ustawy o gospo-
darce nieruchomo�ciami. Nowelizacji tego przepisu dokonano dopiero
ustaw¹ z dnia 7 stycznia 2000 r.30 poprzez dodanie ustêpu 3, który nakazuje
odpowiednie stosowanie przepisów ust. 1 i 2 tego artyku³u do nierucho-
mo�ci stanowi¹cych w³asno�æ Skarbu Pañstwa, w stosunku do których
prawa w³a�cicielskie wykonywane s¹ przez wymienione w przepisie agencje.
Konsekwencj¹ jest zatem �oderwanie� czynno�ci wyposa¿enia od aktu

29 Utrzymanie w mocy unormowania zawartego w art. 59 ust. 3 ustawy o gospodarce
k³óci siê z reform¹ administracji publicznej, przeprowadzon¹ ustaw¹ z dnia 21 grudnia
2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie
dzia³ania ministrów, ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz.U. Nr 154, poz. 1800), zgodnie z któr¹ Ministrowi Skarbu Pañstwa odebrano
kompetencje nadzorcze nad Agencj¹ Mienia Wojskowego oraz nad Wojskow¹ Agencj¹
Mieszkaniow¹, przekazuj¹c je Ministrowi Obrony Narodowej i przekre�laj¹c tym samym
reformê administracji z 1996 r., która przyznawa³a przedmiotowy nadzór w³a�nie Mini-
strowi Skarbu Pañstwa, odbieraj¹c go wówczas Ministrowi Obrony Narodowej.
30 Ustawa z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami

oraz innych ustaw, Dz.U. Nr 6, poz. 70.
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ustanawiaj¹cego fundacjê, co przed wymienionymi nowelami by³o spójne
(np. ustanowienie fundacji w drodze ustawy i jej wyposa¿enie przez ministra,
zgodnie z norm¹ zawart¹ w art. 59 ustawy o gospodarce, czego te¿ nie
przestrzega ustawodawca31).

Kolejnym przyk³adem jest te¿ wprowadzenie instytucji przedstawiciel-
stwa fundacji zagranicznej, która zaistnia³a w polskiej ustawie o funda-
cjach dopiero dnia 23 kwietnia 1991 r., na skutek jej nowelizacji (art. 19)32.
Wcze�niej nie by³o ono w ogóle znane prawu polskiemu33. W art. 19 ust. 7
ustawy o fundacjach wprowadzono unormowanie stanowi¹ce, ¿e:
�W sprawach dzia³alno�ci gospodarczej przedstawicielstwa stosuje siê
ponadto przepisy odrêbne, dotycz¹ce prowadzenia dzia³alno�ci gospodar-
czej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez przedstawicielstwa pod-
miotów zagranicznych�. Przepis ten w momencie jego uchwalania odsy³a³
do przepisów rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1976 r. w
sprawie warunków, trybu i organów w³a�ciwych do wydawania zagra-
nicznym osobom prawnym i fizycznym uprawnieñ do tworzenia przed-
stawicielstw na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dla wyko-
nywania dzia³alno�ci gospodarczej34. Na podstawie tego rozporz¹dzenia
tworzone by³y przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych w trzech
formach: oddzia³u, agencji, biura informacji technicznej b¹d� biura nad-
zoru. Dzia³aj¹ one nadal, do czasu wyga�niêcia uzyskanych zezwoleñ.
Aktualnie zasady ich tworzenia unormowane s¹ w ustawie � Prawo dzia-
³alno�ci gospodarczej i zgodnie z art. 44: �Zakres dzia³ania przedstawi-
cielstwa mo¿e obejmowaæ wy³¹cznie prowadzenie dzia³alno�ci w zakresie
reklamy i promocji przedsiêbiorcy zagranicznego�. Oddzia³ jest w �wietle
obowi¹zuj¹cych przepisów odrêbn¹, niezale¿n¹ od przedstawicielstwa in-
stytucj¹, a nie jedn¹ z jego form organizacyjnych, jak to mia³o miejsce
na gruncie wymienionego powy¿ej rozporz¹dzenia. Pomimo tej zmiany
i w¹skiego zakresu dzia³ania przedstawicielstwa, w³a�nie do formy praw-

31 Zob. uwagê w przypisie 28 dotycz¹c¹ wyposa¿enia fundacji � Zak³ady Kórnickie.
32 Dz.U. Nr 19, poz. 82.
33 Jak wskazuje H. C i o c h, Przedstawicielstwa..., s. 12, instytucja ta nie by³a znana

na gruncie dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i o zatwierdzaniu darowizn i zapisów
(Dz. Pr. P. P. Nr 15, poz. 215 ze zm.) ani te¿ ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
przed jej nowelizacj¹.
34 Dz.U. Nr 11, poz. 63 ze zm.
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nej przedstawicielstwa odsy³a nadal art. 19 ust. 7 ustawy o fundacjach35.
Z tego powodu, a tak¿e ze wzglêdów terminologicznych (przepis pos³u-
guje siê, jak to wy¿ej wskazano, dawnym pojêciem podmiotu zagranicz-
nego), artyku³ ten wymaga nowelizacji.

Kwestia prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej przez fundacjê polsk¹
czy zagraniczn¹ w �wietle ustawy o gospodarce ma to znaczenie, ¿e art.
68 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 59 tej ustawy wyra�nie stanowi, ¿e nie-
ruchomo�æ Skarbu Pañstwa bêd¹ca przedmiotem darowizny czy wy-
posa¿enia nie mo¿e byæ wykorzystywana na cele zwi¹zane z dzia³al-
no�ci¹ zarobkow¹ fundacji. Fundacja mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ
gospodarcz¹, lecz nie mo¿e w tym celu wykorzystywaæ nieruchomo�ci
Skarbu Pañstwa nabytych w oparciu o ustawê o gospodarce.

Podsumowuj¹c, trzeba podkre�liæ, ¿e wszelkie przepisy ustawy o
gospodarce nieruchomo�ciami, które wprowadzaj¹ preferencyjne zasady
zbywania nieruchomo�ci Skarbu Pañstwa (w szczególno�ci poprzez
wy³¹czenie drogi przetargowej), winny byæ sprecyzowane przez ustawo-
dawcê w sposób jednoznaczny, nie wywo³uj¹cy wskazanych w¹tpliwo�ci
interpretacyjnych.

35 Zasady zak³adania oddzia³ów przez przedsiêbiorców zagranicznych zawarte s¹ w roz-
dziale 5 ustawy � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej wraz z zasadami dotycz¹cymi przed-
stawicielstw tych podmiotów.


