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I. Fundacje publiczne 

• Kategoria „fundacja” występuje zarówno na gruncie prawa prywatnego jak i prawa publicznego.  

• Status fundacji prawa publicznego posiadają fundacje utworzone z inicjatywy państwa, organizacji 

samorządów terytorialnych, organizacji kościołów i związków wyznaniowych. Fundacje te są 

tworzone nie w drodze aktów prawa prywatnego (aktów fundacyjnych) lecz różnego rodzaju aktów 

prawa publicznego. Akty te powołują do życia, wyposażają w majątek i organizację oraz wyznaczają 

cele i zadania.  

• Fundacje prawa publicznego są wyłączone spod uregulowań prawa fundacyjnego, które zajmuje się 

wyłącznie fundacjami prawa prywatnego (powstałymi na podstawie aktów fundacyjnych i innych 

zdarzeń prawnych o charakterze cywilnoprawnym). 

• W grupie fundacji prawa publicznego oraz prawa prywatnego mogą występować fundacje 

samodzielne (mające osobowość prawną) oraz niesamodzielne (niemające osobowości prawnej). 

Fundacje niesamodzielne powstają na skutek tego, że określona osoba fizyczna lub prawna przenosi 

majątek na inną osobę, zobowiązując ją jednocześnie, żeby majątek ten został przeznaczony na 

realizację określonego celu.  

• Fundacje użyteczności publicznej służą dobru ogółu społeczeństwa, realizując cele publiczne w 

dziedzinach: oświaty i wychowania, nauki, sztuki i kultury, sportu oraz działalności charytatywnej. 

Są one określane właśnie mianem fundacji publicznych , fundacji o idealnych celach, fundacji dobra 

publicznego. Zalicza się do nich wszystkie fundacje prawa publicznego oraz przeważającą część 

prawa prywatnego. 

 

• Fundacja Zakład Narodowy im. Ossolińskich 

Fundacja została ustanowiona przez hr. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego 8 maja 1817 r. i 

zatwierdzona przez cesarza Austrii Franciszka I 4 czerwca tegoż roku, gdyż pierwotną siedzibą tej 

fundacji był Wiedeń. W 1823 r. na podstawie dodatkowej umowy przyłączono do niej zbiory księcia 

Henryka Lubomirskiego. W 1827 r. jej siedziba została przeniesiona do Lwowa i tam fundacja 

rozpoczęła działalność, którą kontynuowała do wybuchu II wojny światowej. W latach 1946 – 1947 

siedzibę fundacji wraz z częścią jej majątku przeniesiono do Wrocławia, gdzie kontynuowała w 

niepełnym zakresie dotychczasową działalność. W 1952 r. podzieliła los wszystkich polskich 

fundacji. 

Z dniem wejścia w życie dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. fundacja ta ex lege została zlikwidowana, 

tracąc osobowość prawną, a jej majątek przeszedł na własność państwa.  

Z majątku fundacji utworzono bibliotekę i wydawnictwo. Jako wyodrębnione jednostki 

organizacyjne zostały one przekazane Polskiej Akademii Nauk. Biblioteka stanowiła największy 



księgozbiór PAN, natomiast wydawnictwo z kilkoma oddziałami w kraju jako przedsiębiorstwo 

państwowe publikowało prace naukowe, wydawało literaturę piękną oraz czasopisma. 

Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji – Zakład Narodowy im. 

Osssolińskich rozpoczyna się drugi rozdział w historii tej fundacji. Mimo identycznej nazwy nie jest 

to ta sama fundacja. Odzyskała ona jedynie część pierwotnego majątku, przekazanego jej przez 

fundatorów i późniejszych donatorów, i mimo zbliżonych do pierwotnych celów statutowych nie 

została reaktywowana, lecz na nowo ustanowiona z woli państwa jako fundacja prawa publicznego. 

Podstawą prawną tej fundacji nie jest więc już wola fundatorów J.M. Ossolińskiego i H. 

Lubomirskiego, ale wola państwa znajdująca odzwierciedlenie w ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o 

fundacji – Zakład Narodowy im. Ossolińskich oraz nadanym jej przez Ministra Edukacji Narodowej 

24 października 1995 r. statucie.  

Zgodnie z treścią obowiązującej ustawy o fundacji – Zakład Narodowy im. Ossolińskich: 

- Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław. 

- Fundacja działa pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

- Organami Fundacji są:  Rada Kuratorów,  Dyrektor. 

- Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, służącą realizacji jego celów, w sposób 

przewidziany w statucie. 

- Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

- Do uprawnień nadzorczych ministra należy okresowa kontrola wykorzystywania środków 

publicznych i realizacji celów statutowych Fundacji. 

- Statut Fundacji może być zmieniony przez Radę Kuratorów w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

 

• Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej  

Fundacja funkcjonuje w oparciu o ustawę o fundacji – Centrum Badania Opinii Społecznej z dnia 20 

lutego 1997 r. oraz nadanego jej przez Prezesa Rady Ministrów statutu. Prezes Rady Ministrów 

sprawuje jednocześnie nadzór nad Fundacją. 

Ponadto, zgodnie z treścią ww. ustawy: 

- Siedzibą CBOS jest miasto stołeczne Warszawa. 

- Celem CBOS jest prowadzenie badań opinii społecznej na użytek publiczny. 

- Organami CBOS są Rada CBOS, Dyrektor CBOS. 

- W skład Rady wchodzą po jednym przedstawicielu Sejmu i Senatu, powoływanych odpowiednio 

przez Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, 7 przedstawicieli powołanych przez Prezesa Rady Ministrów 

spośród osób przedstawionych przez rady naukowe placówek prowadzących działalność w zakresie 

socjologii, stosowanych nauk społecznych, studiów społecznych i studiów politycznych oraz 

ogólnopolskie stowarzyszenia naukowe zrzeszające socjologów.  Kadencja Rady trwa dwa lata. 

- Dyrektora powołuje Rada na okres pięciu lat. 



- Szczegółowy zakres działania i kompetencje organów CBOS określa statut. Statut określa również 

tryb działania Rady oraz zasady organizacji wewnętrznej CBOS. Zmiany statutu dokonuje Prezes 

Rady Ministrów na wniosek lub za zgodą Rady. 

 

• Fundacja  Zakłady Kórnickie 

Fundacja Zakłady Kórnickie została ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 30 lipca 1925 r. o 

Zakładach Kórnickich. Swoje powstanie zawdzięcza darowiznom Jadwigi Zamoyskiej i jej syna 

Władysława. W 1952 r. wszystkie fundacje zostały zlikwidowane. 

Fundacja Zakłady Kórnickie została reaktywowana jako fundacja prawa publicznego na podstawie 

ustawy z dnia 18 września 2001 r., zgodnie z którą: 

- Fundacja pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prymasa Polski. 

- Siedzibą Zakładów jest miasto Kórnik. 

- Celami Zakładów jest 1)  wspieranie i rozwijanie nowoczesnego rolnictwa poprzez 

upowszechnianie kultury rolniczej, oświaty, wartościowych rozwiązań agrotechnicznych oraz 

prowadzenie wzorcowych gospodarstw rolnych; 2)  działanie na rzecz edukacji rolnej i działalności 

naukowo-badawczej poprzez zakładanie szkół rolniczych, wspieranie nowoczesnego kształcenia, 

fundowanie stypendiów, organizowanie działalności upowszechniającej racjonalne gospodarowanie 

zasobami rolnymi; 3)  propagowanie idei pracy organicznej; 4)  działanie na rzecz poprawy 

warunków życia i pracy mieszkańców związanych z terenami Zakładów, zamieszkałych na terenach 

lub w pobliżu terenów Zakładów, w tym także wspieranie inicjatyw społecznych; 5)  wspieranie 

placówek Polskiej Akademii Nauk - Biblioteki Kórnickiej i Instytutu Dendrologii. 

- Zakłady mogą prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji ich celów w sposób zgodny ze 

statutem. Dochód z tej działalności może być przeznaczony tylko na realizowanie zadań 

statutowych Zakładów. 

- Organami Zakładów są Rada Kuratorów, Zarząd. 

- Rada Kuratorów powoływana jest na 5 lat. 

- Rada i składa się z przedstawicieli: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; Prymasa Polski; ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;  ministra właściwego do spraw rolnictwa; 

Wojewody Wielkopolskiego; burmistrza miasta Kórnika; burmistrza miasta Środy Wielkopolskiej; 

Polskiej Akademii Nauk; Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

- Nadzór nad Zakładami sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

- Statut Zakładów może być zmieniony przez Radę Kuratorów w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

- W przypadku likwidacji Zakładów majątek przechodzi na własność Skarbu Państwa. 

 

 

 

 

 



II. Pomoc publiczna. 

• W prawie unijnym brak jest definicji legalnej pojęcia pomocy publicznej. Definicję taką można 

jednak wyinterpretować z zakazu udzielania pomocy publicznej zawartego w art. 107 ust .1 

TFUE. W myśl tego przepisu niezgodna ze wspólnym rynkiem i tym samym zakazana jest 

wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub ze środków publicznych w 

jakiejkolwiek formie, która stanowiąc dla jej beneficjenta korzyść gospodarczą, zakłóca lub grozi 

zakłóceniem konkurencji, wpływając na handel wewnątrzwspólnotowy. 

• W świetle przepisu art. 107 ust. 1 TFUE pomoc publiczna, jako kategoria prawa unijnego, 

oznacza zatem każde przysporzenie przedsiębiorcy, jakiego nie uzyskałby w normalnych 

warunkach rynkowych, pochodzące ze źródeł publicznych i skutkujące przewagą ekonomiczną 

tego przedsiębiorcy nad innymi. 

• Przesłankami koniecznymi do uznania przysporzenia przedsiębiorcy za pomoc publiczną są 

zatem łącznie: jej pochodzenie od państwa lub ze źródeł publicznych oraz korzyść gospodarcza 

beneficjenta uzyskana w sposób selektywny. Pomoc taka, jeżeli ma wymiar unijny, tzn. prowadzi 

do zakłócenia lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa jednocześnie na handel na 

wspólnym rynku, jest zakazana. 

• W świetle art. 107 ust. 1 TFUE pomoc publiczna odnosi się do pomocy przyznawanej przez 

państwo lub też przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie. 

• Pojęcie państwa w znaczeniu tego przepisu oderwane jest od konstrukcji normatywnych 

właściwych państwom członkowskim UE, lecz stanowi kategorię prawa unijnego. W świetle 

orzecznictwa Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości UE reguły pomocy publicznej 

znajdują zastosowanie nie tylko do organów administracji rządowej, lecz także samorządowej. 

• Przesłanka przysporzenia korzyści gospodarczych w sposób selektywny akcentuje skutek 

udzielenia pomocy publicznej polegający na uzyskaniu przez przedsiębiorcę korzyści 

gospodarczych pochodzących ze źródeł publicznych, których nie uzyskałby on w ramach 

normalnej działalności gospodarczej opartej na ekwiwalentności wzajemnych świadczeń. Istotne 

jest to, że rynkowym efektem przysporzenia tych korzyści jest uzyskanie przez beneficjenta 

pomocy publicznej pozycji uprzywilejowanej w stosunku do innych przedsiębiorców. Oznacza to 

jednocześnie, że te środki oddziaływania na rynek, które mają charakter systemowy odnoszący 

się do wszystkich przedsiębiorców działających na rynku unijnym i określają z góry przesłanki 

uzyskania środków publicznych, nie stanowią pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 TFUE. 

Warunkiem jest jednak, by kryteria udzielania wsparcia ze źródeł publicznych miały charakter 

kryteriów przejrzystych i obiektywnych, bez możliwości dyskryminacyjnego wyróżniania 

określonych podmiotów gospodarczych. Zastosowane środki muszą być przy tym systemowo 

usprawiedliwione. 

Instrumentem spełniających ww. kryteria jest np. nieograniczony przetarg publiczny na 

uzyskanie określonych środków publicznych przeznaczonych na konkretny cel gospodarczy pod 

warunkiem, że spełnia powyższe przesłanki obiektywności i transparentności kryteriów 

rozdziału środków. 

• Beneficjentem pomocy publicznej jest przedsiębiorca. Unijne prawo konkurencji nie definiuje 

kategorii przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa w znaczeniu podmiotowym).  Kwestia ta została 

rozstrzygnięta przez orzecznictwo Komisji Europejskiej i sądów unijnych, zgodnie z którym 

pojęcie przedsiębiorcy obejmuje zarówno osoby prawne jak i fizyczne, które prowadzą 

jakąkolwiek działalność handlową lub gospodarczą związaną z dostarczaniem towarów i usług. 



Przedsiębiorcą są też podmioty prawa publicznego świadczące usługi publiczne, bez względu na 

status prawny czy metody gospodarki finansowej. Chodzi więc o jednostkę zaangażowaną w 

procesy gospodarcze (produkcji, dystrybucji, świadczenia usług). 

• Pomoc publiczna udzielana jest na podstawie programów pomocowych lub w drodze pomocy 

indywidualnej. 

• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

zawiera normy kompetencyjne oraz proceduralne dotyczące postępowania w sprawie 

przygotowania do notyfikacji projektów programów pomocowych oraz projektów pomocy 

indywidualnej i projektów pomocy indywidualnej na restrukturyzację, zasady współpracy 

organów monitorujących udzielanie pomocy z podmiotami udzielającymi pomocy, podmiotami 

ubiegającymi się o pomoc oraz beneficjentami pomocy, a także zasady reprezentowania Polski 

w postępowaniach związanych z pomocą publiczną, prowadzonych na podstawie prawa 

unijnego. Kompetencje w zakresie opiniowania projektów pomocy, ich notyfikowania Komisji 

Europejskiej, reprezentacji rządu polskiego w postępowaniu przed Komisją i sądami unijnymi 

oraz monitorowanie udzielania pomocy publicznej ustawa powierza Prezesowi UOKiK, a w 

sprawach pomocy dla rolnictwa i rybołówstwa – ministrowi właściwemu ds. rolnictwa. 


