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Co chcę 
załatwić? 

Karta ma na celu ułatwienie złożenia wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zezwolenie na 
utworzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa fundacji, mającej siedzibę za granicą. 

Kogo 
dotyczy? 

Fundacje (których cele działania są zbieżne z zakresem kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji) mające siedzibę za granicą, ale wyrażające chęć utworzenia przedstawicielstwa 
w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Co 
przygotować? 

1. Wniosek Fundacji Macierzystej o zezwolenie na podjęcie działalności, zawierający następujące dane: 
• oficjalna nazwa fundacji, 
• adres fundacji, 
• cele statutowe fundacji, 
• skład zarządu fundacji wraz z informacją kto może wydawać oświadczenia woli w imieniu fundacji (wraz 

z dokumentem potwierdzającym powyższe dane), 
• kto będzie reprezentował przedstawicielstwo fundacji w Polsce (wraz z adresem do korespondencji), 
• planowana nazwa przedstawicielstwa w Polsce, 
• adres przedstawicielstwa w Polsce (wraz z tytułem do lokalu), 
• główne cele przedstawicielstwa w Polsce, 
• zakres działania przedstawicielstwa w Polsce, 
• źródła finansowania przedstawicielstwa w Polsce, 
• informacja czy fundacja planuje prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski, 

2. Oświadczenie zarządu Fundacji Macierzystej o: 
• zamiarze utworzenia w Polsce swojego przedstawicielstwa, 
• ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania fundacji przed organami administracji w Polsce (wraz 
z potwierdzeniem dokonania opłaty sądowej od pełnomocnictwa), 
• zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów prawa polskiego, 
• zobowiązaniu się do corocznego składania sprawozdania z działalności w Polsce, 

3. Kopia dokumentu potwierdzającego rejestrację fundacji w kraju macierzystym (lub informacja, że w 
danym kraju fundacje nie podlegają obowiązkowi rejestracji) wraz z kopią tekstu statutu Fundacji 
Macierzystej, 

4. Sprawozdanie z działalności Fundacji Macierzystej w roku poprzedzającym wniosek, 
5. Potwierdzenie dokonania opłat skarbowych od wniosku o zezwolenie oraz od ustanowienia 
pełnomocnika. 

Jakie 
dokumenty 
muszę 
wypełnić? 

Ustawodawca nie skonstruował załącznika w postaci wzoru wniosku. 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

Wszystkie wyżej wskazane dokumenty powinny zostać dostarczone w oryginale (lub w formie uwierzytelnionej 
kopii) oraz jeżeli są sporządzone w języku obcym to także w formie przetłumaczonej na język polski 
i poświadczonej przez tłumacza przysięgłego lub przez właściwą, ze względu na siedzibę zagranicznej fundacji, 
polską misję dyplomatyczną lub urząd konsularny. 



  Zał. Nr 4 do P-001/MSW wyd. 01 

 

KARTA USŁUGI KU-02/DZIK  
wyd. 3 

z dnia 18.02.2016 r. 
Zezwolenie na utworzenie przedstawicielstwa fundacji zagranicznej 

2 / 3 

*Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa 
 

Ile muszę 
zapłacić? 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783 z późn. 
zm.): 
„1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje: 
1) od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie 
czynności urzędowej; 
2) od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia; 
3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia 
(pozwolenia, koncesji); 
4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, 
wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2; 
5) od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 - z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż 
wymieniona w art. 2 ust. 1”. 
 
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. 
 
Zgodnie z załącznikiem do ww. ustawy opłaty skarbowe z tytułu wydania powyższego zezwolenia wynoszą: 

III. 20. Zezwolenie na utworzenie przez fundację zagraniczną na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa 

 855 zł 

IV.  Złożenie dokumentu:   

  Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego 

odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)  

 17 zł 

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-517 Warszawa, 
ul. Rakowiecka 25/27 lub na rachunek bankowy tego Urzędu.  
 
Rachunek opłaty skarbowej: 
Nazwa: 
Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa 
Nr konta: 
18 1030 1508 0000 0005 5002 3113 (tytułem: MSWiA - opłata skarbowa za …..). 
UWAGA: Numer konta bankowego Urzędu Dzielnicy Mokotów należy każdorazowo zweryfikować na stronie 
internetowej: www.mokotow.waw.pl 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Przed podjęciem działalności określonej w zezwoleniu. 

Gdzie 
załatwię 
sprawę? 

Dla fundacji, których cele statutowe są zgodne z zakresem działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji właściwy jest: 
Departament Zezwoleń i Koncesji MSWiA 
ul. Batorego 5 
02-591 Warszawa. 

Co zrobi 
urząd? 

Zadaniem urzędu jest przeanalizowanie wniosku zagranicznej fundacji pod kątem właściwości, ze względu na 
zakres działania urzędu oraz cele utworzenia przedstawicielstwa. W następnej kolejności badane jest spełnienie 
wymogów formalnych, wskazanych w niniejszej Karcie Usługi oraz w przepisach powszechnie obowiązujących. 

W razie wystąpienia braków lub niejasności organ występuje z prośbą o stosowne uzupełnienie lub wyjaśnienia. 
Jeżeli dokumenty są kompletne, minister wydaje zezwolenie, o czym organ informuje podmiot składający 
wniosek, za pośrednictwem wskazanego pełnomocnika. 
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Jaki jest czas 
realizacji? 

Ustawodawca nie wskazał terminu, jednak sprawy są realizowane bez zbędnej zwłoki, zgodnie z kolejnością 
wpływu do urzędu. 

Jak się 
odwołać? 

Ustawodawca nie przewidział trybu odwoławczego. 

Informacje 
dodatkowe 

 

Podstawa 
prawna 

Art. 19 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40 z późn. zm.). 

 
 


