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USTAWA   z   dnia   6   kwietnia   1984   r.   o   fundacjach 

(za   tekst   jednolity)   [WYCIĄG   PRZEPISÓW]  

Art. 1. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi           
interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w         
szczególności,takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i          
wychowanie,kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka           
nad   zabytkami.  

Art. 3. 1. Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu              
notarialnego. Zachowania tej formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje           
w   testamencie.  

2. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji            
oraz   składniki   majątkowe   przeznaczone   na   jego   realizację.  

3. Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 2, mogą być pieniądze, papiery             
wartościowe,   a   także   oddane   fundacji   na   własność   rzeczy   ruchome   i   nieruchomości.  

Art.   4.   Fundacja   działa   na   podstawie   przepisów   niniejszej   ustawy   i   statutu. 

Art. 5. 1. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele              
zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób           
powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może            
zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez         
fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną          
fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych            
organów   fundacji.  

2. Fundator może wskazać ministra właściwego ze względu na cele fundacji. Oświadczenie            
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fundatora w tej sprawie powinno być dołączone do statutu i przekazane sądowi            
prowadzącemu   rejestr   fundacji.  

4. Jeżeli w statucie określa się przeznaczenie środków majątkowych fundacji po jej            
likwidacji,   środki   te   powinny   być   przeznaczone   na   cele,   o   których   mowa   w   art.   1. 

5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej           
celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków         
majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza          
niż   tysiąc   złotych. 

Art.   7.   1.   Fundacja   podlega   obowiązkowi   wpisu   do   Krajowego   Rejestru   Sądowego.  

2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru           
Sądowego.  

Art. 9. 1. Sąd dokonuje wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego fundacji po stwierdzeniu,             
że czynności prawne stanowiące podstawę wpisu zostały podjęte przez uprawnioną osobę           
lub organ i są ważne. Postanowienie o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego             
sąd   wydaje   ponadto   po   stwierdzeniu,   że   cel   i   statut   fundacji   są   zgodne   z   przepisami   prawa. 

Art.   10.   Zarząd   fundacji   kieruje   jej   działalnością   oraz   reprezentuje   fundację   na   zewnątrz.  

Art. 11. 1. Podjęcie przez fundację działalności gospodarczej nie przewidzianej w statucie            
wymaga   uprzedniej   zmiany   statutu. 

Art. 12. 1. O zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w                
jakim fundacja została ustanowiona, orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na          
wniosek   właściwego   ministra   lub   starosty. 

2.   Fundacja   składa   corocznie   właściwemu   ministrowi   sprawozdanie   ze   swojej   działalności.  

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do fundacji posiadających status organizacji pożytku             
publicznego, które zamieściły na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra         
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie merytoryczne z        
działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia            
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z                 
późn.   zm. 2)    ). 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, jest przez fundację udostępnione do publicznej              
wiadomości.  

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, ramowy zakres         
sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, obejmujący w szczególności najważniejsze           
informacje o działalności fundacji w okresie sprawozdawczym pozwalające ocenić         
prawidłowość   realizacji   przez   fundację   jej   celów   statutowych.  

Art. 13. Właściwy minister lub starosta może wystąpić do sądu o uchylenie uchwały             
zarządu fundacji, pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo z postanowieniami            
statutu fundacji lub z przepisami prawa. Organ ten może jednocześnie zwrócić się do sądu              
o   wstrzymanie   wykonania   uchwały   do   czasu   rozstrzygnięcia   sprawy. 

Art. 14. 1. Jeżeli działanie zarządu fundacji w istotny sposób narusza przepisy prawa lub              
postanowienia jej statutu albo jest niezgodne z jej celem, organ, o którym mowa w art. 13,                
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może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych uchybień w działalności zarządu           
albo   może   żądać   dokonania   w   wyznaczonym   terminie   zmiany   zarządu   fundacji.  

2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, albo w razie dalszego               
uporczywego działania zarządu fundacji w sposób niezgodny z prawem, statutem lub celem            
fundacji, organ, o którym mowa w art. 13, może wystąpić do sądu o zawieszenie zarządu               
fundacji   i   wyznaczenie   zarządcy   przymusowego.  

3. Zarządca przymusowy reprezentuje fundację w sprawach wynikających z zarządu, w           
tym również w postępowaniu sądowym; jest on obowiązany wykonywać czynności          
potrzebne   do   prawidłowego   działania   fundacji.  

4. Sąd uchyli swe postanowienia o zawieszeniu zarządu fundacji i wyznaczeniu zarządcy            
przymusowego na wniosek zarządu fundacji, jeżeli z okoliczności wynika, że działania, o            
których   mowa   w   ust.   1,   zostaną   zaniechane.  

Art. 15. 1. W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie               
wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji w          
sposób   wskazany   w   statucie. 

2. Jeżeli statut nie przewiduje likwidacji fundacji lub jego postanowienia w tym            
przedmiocie nie są wykonywane, w wypadkach wymienionych w ust. 1, organ, o którym             
mowa   w   art.   13,   zwraca   się   do   sądu   o   likwidację   fundacji.  

3. W wypadkach innych niż przewidziane w ust. 1 likwidacja fundacji może nastąpić tylko              
na   mocy   przepisu   ustawy. 

4. Jeżeli statut fundacji nie określa przeznaczenia środków majątkowych pozostających po           
jej likwidacji, sąd orzeka o przeznaczeniu tych środków z uwzględnieniem celów, którym            
fundacja   służyła. 

 

USTAWA   z   dnia   7   kwietnia   1989   r.   Prawo   o   stowarzyszeniach 

(tekst   jednolity)   [WYCIĄG   PRZEPISÓW]  

Art. 2. 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach           
niezarobkowych.  

2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury          
organizacyjne   oraz   uchwala   akty   wewnętrzne   dotyczące   jego   działalności.  

3. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do          
prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich          
członków. 

Art. 3. 1. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną           
zdolność   do   czynności   prawnych   i   niepozbawionym   praw   publicznych.  

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności               
prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa            
wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby            
o   pełnej   zdolności   do   czynności   prawnych.  
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Art. 6. 1. Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich          
członków   wobec   władz   stowarzyszenia   jest   zakazane. 

2. Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczać jego prawa do              
wystąpienia ze stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu           
przynależności   do   stowarzyszenia   albo   pozostawania   poza   nim. 

Art. 8. 1. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o            
ile   przepis   ustawy   nie   stanowi   inaczej. 

5. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do: 2) starosty właściwego ze względu na             
siedzibę stowarzyszenia − w zakresie nadzoru nad innymi niż wymienione w pkt 1             
stowarzyszeniami  

Art. 9. Osoby w liczbie co najmniej siedmiu, zamierzające założyć stowarzyszenie,           
uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze         
stowarzyszenia.  

Art. 10. 1. Statut stowarzyszenia określa w szczególności: 1) nazwę stowarzyszenia,           
odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji, 2) teren działania i            
siedzibę stowarzyszenia, 3) cele i sposoby ich realizacji, 4) sposób nabywania i utraty             
członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków, 5) władze           
stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,          
5a) możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności         
wykonywane w związku z pełnioną funkcją; 6) sposób reprezentowania stowarzyszenia, w           
szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego          
uchwał, 7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek         
członkowskich, 8) zasady dokonywania zmian statutu, 9) sposób rozwiązania się          
stowarzyszenia.  

2. Ogólnokrajowe stowarzyszenia zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub         
zawody pokrewne, podejmujące zadania w zakresie rozpowszechniania wiedzy        
specjalistycznej i podnoszenia poziomu zawodowego w ramach wewnętrznego systemu         
potwierdzania kwalifikacji i umiejętności – określają w statucie te zadania oraz zakres i             
sposób   ich   realizacji.  

3.   Osoba   prawna   może   być   jedynie   wspierającym   członkiem   stowarzyszenia.  

!!Uwaga!! regulacja jednostek terenowych, zarówno zasad ich ujęcia w statucie,          
przewidzenia osobowości prawnej jak i szczegóły ew. zarządu komisarycznego są teraz w            
art.   10a   i   10b   [były   w   art.   9   ust.   2]   !!Uwaga!!  

Art. 11. 1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach,            
w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał          
należy   do   walnego   zebrania   członków. 

2. Statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów lub           
[...] 

3.   Stowarzyszenie   jest   obowiązane   posiadać   zarząd   i   organ   kontroli   wewnętrznej.  

4. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim             
stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale         
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tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania          
delegatów).  

Art. 12. 1.  Zarząd składa wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru            
Sądowego wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce             
urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokołem z         
wyboru   władz   stowarzyszenia   oraz   adresem   siedziby   stowarzyszenia.  

2.   Wniosek,   o   którym   mowa   w   ust.   1,   podpisują   wszyscy   członkowie   zarządu. 

Art. 16. 1. Sąd rejestrowy wydaje postanowienie o wpisie stowarzyszenia do Krajowego            
Rejestru Sądowego po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i             
założyciele   spełniają   wymagania   określone   ustawą. 

2. Sąd rejestrowy przed wydaniem postanowienia o wpisie, jeżeli uzna za niezbędne            
dokonanie   dodatkowych   ustaleń,   wyznacza   w   tym   celu   posiedzenie   wyjaśniające.  

3. Sąd rejestrowy oddala wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru           
Sądowego,   jeżeli   nie   spełnia   ono   warunków   określonych   w   przepisach   prawa. 

4. O wpisie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia właściwy           
organ nadzorujący, przesyłając mu jednocześnie odpis postanowienia o wpisie, statut          
stowarzyszenia,   listę   założycieli   i   podjęte   uchwały. 

5. O wykreśleniu stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia          
właściwy   organ   nadzorujący,   przesyłając   mu   odpis   postanowienia   o   wykreśleniu.  

Art. 17. 1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po            
wpisie   do   Krajowego   Rejestru   Sądowego.  

2. Za czynności niezbędne do rozpoczęcia działalności przez stowarzyszenie dokonane na           
rzecz stowarzyszenia przed jego wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego członkowie          
zarządu odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie. Po wpisie do Krajowego Rejestru           
Sądowego za zobowiązania wynikające z tych czynności stowarzyszenie odpowiada tak jak           
za   zaciągnięte   przez   siebie. 

3. Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowej            
jednostki organizacyjnej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i         
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej        
Krajowego   Rejestru   Sądowego   jest   wolne   od   opłat   sądowych.  

Art. 21. 1. Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy           
o zmianie statutu. W sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu stowarzyszenia stosuje            
się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia. Sąd rejestrowy           
dokonuje wpisu zmian statutu do Krajowego Rejestru Sądowego po stwierdzeniu, że są one             
zgodne   z   obowiązującym   statutem. 

2. O wpisie zmiany statutu stowarzyszenia sąd zawiadamia właściwy organ nadzorujący,           
przesyłając   mu   odpis   postanowienia   i   tekst   jednolity   zmienionego   statutu. 

Art. 25. 1. Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń wyłącznie           
w   zakresie   zgodności   ich   działania   z   przepisami   prawa   i   postanowieniami   statutu. 

2. Organ nadzorujący ma prawo w wyznaczonym terminie żądać: 1) dostarczenia przez            

5/23 



Wyciąg   przepisów   –   materiał   warsztatowy,   opracował   Przemysław   Żak,   170705 

zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów);         
2)   niezbędnych   wyjaśnień   od   władz   stowarzyszenia.  

3. Organ nadzorujący jest obowiązany wskazać uzasadnienie żądań, o których mowa w ust.             
2. 

Art. 26. W przypadku niezastosowania się stowarzyszenia do żądań określonych w art. 25             
ust. 2 sąd, na wniosek organu nadzorującego, może nałożyć grzywnę w wysokości            
jednorazowo nieprzekraczającej 5000 zł. Od grzywny można zwolnić, jeżeli po jej           
wymierzeniu stowarzyszenie niezwłocznie zastosuje się do żądań organu nadzorującego.         
Stowarzyszenie,   w   terminie   7   dni,   może   wystąpić   do   sądu   o   zwolnienie   od   grzywny. 

Art. 27. Organem nadzorującym terenową jednostkę organizacyjną stowarzyszenia jest         
organ   określony   w   art.   8   ust.   5,   właściwy   ze   względu   na   siedzibę   tej   jednostki.  

Art. 28. W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub             
narusza postanowienia statutu w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1,art. 10a ust. 1 i                 
3 i art. 10b, organ nadzorujący, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych             
nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić          
ostrzeżenia   władzom   stowarzyszenia   lub   wystąpić   do   sądu   na   podstawie   art.   29. 

Art. 29. 1. Sąd, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może: 1) udzielić             
upomnienia władzom stowarzyszenia, 2) uchylić niezgodną z prawem lub statutem          
uchwałę stowarzyszenia, 3) rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje         
rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do             
przywrócenia   działalności   zgodnej   z   prawem   lub   statutem. 

2. Sąd rozpoznając wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może na wniosek lub z własnej                  
inicjatywy wydać zarządzenie tymczasowe o zawieszeniu w czynnościach zarządu         
stowarzyszenia, wyznaczając przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw       
stowarzyszenia.  

3. Rozpoznając wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia, sąd może zobowiązać władze          
stowarzyszenia do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie i zawiesić         
postępowanie. W razie bezskutecznego upływu terminu, sąd, na wniosek organu          
nadzorującego   lub   z   własnej   inicjatywy,   podejmie   zawieszone   postępowanie.  

Art. 34. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad          
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia         
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego             
członków. 

Art. 36. 1. W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały,            
likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku            
odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków        
(zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej. 2. W razie rozwiązania           
stowarzyszenia   przez   sąd,   zarządza   on   jego   likwidację,   wyznaczając   likwidatora.  

O   stowarzyszeniu   zwykłym 

Art. 40. 1. Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające          
osobowości prawnej. 1a. Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać          
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prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być             
pozywane. 1b. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez          
ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze          
stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku          
stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna. 1c. Przepis ust. 1b nie stanowi           
przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko członkowi, zanim egzekucja z majątku          
stowarzyszenia   zwykłego   okaże   się   bezskuteczna.  

2. Osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe,           
uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia        
zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego           
stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,         
sposób   nabycia   i   utraty   członkostwa,   a   także   sposób   rozwiązania   stowarzyszenia   zwykłego.  

3. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie          
działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności          
jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności         
zaciągania   zobowiązań   majątkowych.  

4. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w           
regulaminie   działalności   tryb   jego   wyboru,   uzupełniania   składu   oraz   jego   kompetencje.  

5. Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie          
organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego         
wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, zwanej dalej „ewidencją”,          
dołączając:   1)   regulamin   działalności;   … 

Art. 40a. 1. Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu             
do ewidencji. 2. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia               
… 

Art. 41a. 1. Stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel reprezentujący        
stowarzyszenie   zwykłe   albo   zarząd. 

2. Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo        
zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody         
wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa         
do   dokonania   tych   czynności.  

3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności: 1)          
nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego; 2) ustanowienie          
ograniczonego prawa rzeczowego; 3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki; 4) przejęcie           
długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy           
poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy; 5) zaciągnięcie innych zobowiązań          
przekraczających   wartość   10   000   zł. 

Art. 42. 1. Stowarzyszenie zwykłe nie może: 1) powoływać terenowych jednostek           
organizacyjnych; 2) zrzeszać osób prawnych; 3) prowadzić działalności gospodarczej; 4)          
prowadzić   odpłatnej   działalności   pożytku   publicznego.  

2. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich,          
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darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności         
publicznej.  

3. Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w          
odrębnych   przepisach.  

Art. 42a. 1. Stowarzyszenie zwykłe liczące co najmniej siedmiu członków, może           
przekształcić   się   w   stowarzyszenie.  

 

 

USTAWA   z   dnia   23   kwietnia   1964   r.   KODEKS   CYWILNY 

(tekst   jednolity)   [WYCIĄG   PRZEPISÓW]  

Art. 33. Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy            
szczególne   przyznają   osobowość   prawną. 

Art. 331 . § 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym            
ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.           
§ 2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o której mowa              
w § 1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; odpowiedzialność ta          
powstaje   z   chwilą,   gdy   jednostka   organizacyjna   stała   się   niewypłacalna.  

Art. 35. Powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych określają właściwe przepisy; w            
wypadkach i w zakresie w przepisach tych przewidzianych organizację i sposób działania            
osoby   prawnej   reguluje   także   jej   statut. 

Art. 38. Osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w               
opartym   na   niej   statucie. 

Art. 37. § 1. Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do              
właściwego   rejestru,   chyba   że   przepisy   szczególne   stanowią   inaczej.  

Art. 39. § 1. Kto jako organ osoby prawnej zawarł umowę w jej imieniu nie będąc jej                 
organem albo przekraczając zakres umocowania takiego organu, obowiązany jest do          
zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia             
szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku              
umocowania. § 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy umowa            
została   zawarta   w   imieniu   osoby   prawnej,   która   nie   istnieje. 

Art. 43. Przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do             
osób   prawnych.  

Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda            
sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność        
mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod         
ochroną   prawa   cywilnego   niezależnie   od   ochrony   przewidzianej   w   innych   przepisach.  

Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać              
zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego            
naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła            
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czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła          
oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w           
kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej          
sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. § 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra            
osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej         
naprawienia na zasadach ogólnych. § 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom           
przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie            
wynalazczym.  

Art. 56. Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te,              
które   wynikają   z   ustawy,   z   zasad   współżycia   społecznego   i   z   ustalonych   zwyczajów. 

Art. 58. § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest                
nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na             
miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy        
ustawy. § 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia           
społecznego. § 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej,           
czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż              
bez   postanowień   dotkniętych   nieważnością   czynność   nie   zostałaby   dokonana.  

Art. 103. § 1. Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo             
przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której             
imieniu umowa została zawarta. § 2. Druga strona może wyznaczyć osobie, w której             
imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się           
wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. § 3. W braku potwierdzenia ten,            
kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od              
drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona            
poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu              
jego   zakresu. 

Art. 108. Pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w             
imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze             
względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów          
mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik          
reprezentuje   obie   strony. 

Art. 105. Jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy           
czynności prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynność prawna jest ważna,          
chyba że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością mogła się             
dowiedzieć.  

Art. 354. § 1. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób               
odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia       
społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób             
odpowiadający tym zwyczajom. § 2. W taki sam sposób powinien współdziałać przy            
wykonaniu   zobowiązania   wierzyciel.  

Art. 355. § 1. Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach             
danego rodzaju (należyta staranność). § 2. Należytą staranność dłużnika w zakresie           
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prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu         
zawodowego   charakteru   tej   działalności.  

Art.   415.   Kto   z   winy   swej   wyrządził   drugiemu   szkodę,   obowiązany   jest   do   jej   naprawienia.  

Art. 416. Osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej             
organu. 

Art. 429. Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę            
wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie           
ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu           
lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem           
takich   czynności.  

Art. 430. Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy            
wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do            
jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy             
wykonywaniu   powierzonej   jej   czynności.  

Art. 441. § 1. Jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem             
niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna. § 2. Jeżeli szkoda była wynikiem           
działania lub zaniechania kilku osób, ten, kto szkodę naprawił, może żądać od pozostałych             
zwrotu odpowiedniej części zależnie od okoliczności, a zwłaszcza od winy danej osoby            
oraz od stopnia, w jakim przyczyniła się do powstania szkody. § 3. Ten, kto naprawił               
szkodę, za którą jest odpowiedzialny mimo braku winy, ma zwrotne roszczenie do sprawcy,             
jeżeli   szkoda   powstała   z   winy   sprawcy. 

Art. 443. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło            
niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, nie        
wyłącza roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego, chyba że z treści             
istniejącego   uprzednio   zobowiązania   wynika   co   innego. 

Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub            
nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte        
wykonanie   jest   następstwem   okoliczności,   za   które   dłużnik   odpowiedzialności   nie   ponosi. 

Art. 472. Jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic              
innego,   dłużnik   odpowiedzialny   jest   za   niezachowanie   należytej   staranności.  

Art. 473. § 1. Dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub             
za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na           
mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. § 2. Nieważne jest zastrzeżenie, iż dłużnik nie             
będzie   odpowiedzialny   za   szkodę,   którą   może   wyrządzić   wierzycielowi   umyślnie.  

Art. 474. Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania             
i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym            
wykonanie zobowiązania powierza. Przepis powyższy stosuje się także w wypadku, gdy           
zobowiązanie   wykonywa   przedstawiciel   ustawowy   dłużnika. 

Art. 483. § 1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania              
lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej         
sumy (kara umowna). § 2. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z              
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zobowiązania   przez   zapłatę   kary   umownej.  

Art. 484. § 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara            
umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu            
na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość        
zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. § 2. Jeżeli             
zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary           
umownej;   to   samo   dotyczy   wypadku,   gdy   kara   umowna   jest   rażąco   wygórowana.  

Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania            
oznaczonego   dzieła,   a   zamawiający   do   zapłaty   wynagrodzenia.  

Art. 734. § 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania             
określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. § 2. W braku odmiennej umowy            
zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie.          
Przepis   ten   nie   uchybia   przepisom   o   formie   pełnomocnictwa.  

Art. 735. § 1. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie                
zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się           
wynagrodzenie.  

Art. 743. Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na           
żądanie   przyjmującego   udzielić   mu   odpowiedniej   zaliczki. 

Art. 744. W razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero           
po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów             
szczególnych.  

Art. 750. Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami,             
stosuje   się   odpowiednio   przepisy   o   zleceniu. 

Art. 752. Kto bez zlecenia prowadzi cudzą sprawę, powinien działać z korzyścią osoby,             
której sprawę prowadzi, i zgodnie z jej prawdopodobną wolą, a przy prowadzeniu sprawy             
obowiązany   jest   zachowywać   należytą   staranność.   

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o             
wolontariacie 

(tekst   jednolity)   [WYCIĄG   PRZEPISÓW]  

Art. 3. 1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna,          
prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w          
ustawie. 

2. Organizacjami pozarządowymi są: 1) niebędące jednostkami sektora finansów         
publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, 2) niedziałające w celu           
osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości          
prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i           
stowarzyszenia,   z   zastrzeżeniem   ust.   4. 

Art. 4. 1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w                 
zakresie: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji             
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 1a) wspierania rodziny i systemu             
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pieczy zastępczej; 1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania         
świadomości prawnej społeczeństwa; 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji          
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3) działalności         
charytatywnej; 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania        
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5) działalności          
na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 5a) działalności           
na rzecz integracji cudzoziemców; 6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności            
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.               
z 2016 r. poz. 1638); 7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 8) promocji             
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych          
zwolnieniem z pracy; 9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10)             
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11) działalności wspomagającej rozwój           
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12) działalności wspomagającej rozwój         
techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych         
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 13) działalności wspomagającej rozwój         
wspólnot i społeczności lokalnych; 14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i           
wychowania; 15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i             
młodzieży; 16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 17)           
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 18) ekologii i ochrony zwierząt oraz           
ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 19) turystyki i krajoznawstwa; 20) porządku i          
bezpieczeństwa publicznego; 21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych         
Rzeczypospolitej Polskiej; 22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz           
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 22a)         
udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 23) ratownictwa i ochrony ludności;         
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i             
za granicą; 25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 26) działalności na rzecz            
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;         
27) promocji i organizacji wolontariatu; 28) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 29)             
działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 29a) działalności na rzecz           
weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o              
weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203); 30) promocji           
Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa,          
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 32) przeciwdziałania        
uzależnieniom i patologiom społecznym; 32a) rewitalizacji; 33) działalności na rzecz          
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie            
określonym   w   pkt   1–32a. 

Art. 4a. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z             
wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, które: 1) wykonują        
zadania publiczne, lub 2) dysponują majątkiem publicznym – udostępniają informację          
publiczną   na   zasadach   i   w   trybie   określonym   w   niniejszej   ustawie. 

Art. 4b. Udostępnianie informacji publicznej następuje: 1) poprzez ogłaszanie informacji          
publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach, o których mowa w ustawie z             
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058                 
oraz z 2016 r. poz. 34, 352 i 996), albo 2) poprzez ogłaszanie informacji publicznej na                
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stronie internetowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.           
4a, albo 3) na wniosek na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o                   
dostępie   do   informacji   publicznej.  

Art. 4c. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do udostępniania informacji           
publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji               
publicznej.  

Art. 6. Działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością              
gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i może być           
prowadzona   jako   działalność   nieodpłatna   lub   jako   działalność   odpłatna. 

Art. 8. 1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest: 1) działalność prowadzona           
przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań              
publicznych,   o   której   mowa   w   art.   4,   za   które   pobierają   one   wynagrodzenie;  

2) sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie: a) rehabilitacji           
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie z           
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób             
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.2) ), lub b) integracji i                
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o         
których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z                
2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia                    
2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z 2009 r. poz. 742, z 2010 r. poz. 146,                   
z   2011   r.   poz.   1211   oraz   z   2015   r.   poz.   1567); 

3)   sprzedaż   przedmiotów   darowizny. 

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu          
działalności   pożytku   publicznego.  

Art. 9. 1. Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz          
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą, w rozumieniu            
przepisów   o   swobodzie   działalności   gospodarczej,   jeżeli: 

1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu do działalności               
danego   rodzaju   wyższe   od   tego,   jakie   wynika   z   kosztów   tej   działalności,   lub 

2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy          
wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatniego         
roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy – za             
okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia        
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego         
za   rok   poprzedni.  

1a. Organ administracji publicznej, który w trakcie kontroli stwierdzi okoliczność, o której            
mowa   w   ust.   1,   wzywa   … 

2. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się wynagrodzenie z               
tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub            
rodzaju   i   treści   umowy   cywilnoprawnej   z   osobą   fizyczną. 

3. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności          

13/23 



Wyciąg   przepisów   –   materiał   warsztatowy,   opracował   Przemysław   Żak,   170705 

gospodarczej   w   odniesieniu   do   tego   samego   przedmiotu   działalności.  

Art. 10. 1. Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3             
ust. 3 pkt 2–4: 1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 2) odpłatnej działalności            
pożytku publicznego lub 3) działalności gospodarczej – wymaga rachunkowego         
wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów,         
kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o           
rachunkowości.  

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia           
działalności   pożytku   publicznego.  

3. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego         
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 określają w statucie lub w               
innym   akcie   wewnętrznym.  

!!UWAGA!! art. 10a wprowadzono jako możliwość nową uproszczoną ewidencję         
przychodów   i   kosztów,   która   jest   alternatywą   dla   domyślnej   tzw.   pełnej   księgowości.  

Art. 27b. 1. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru organizacji           
pożytku publicznego oraz likwidator organizacji pożytku publicznego odpowiada wobec tej          
organizacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub           
postanowieniami   statutu   organizacji   pożytku   publicznego,   chyba   że   nie   ponosi   winy. 

2. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru oraz likwidator organizacji           
pożytku publicznego powinien przy wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności        
wynikającej   z   zawodowego   charakteru   swojej   działalności.  

3. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru organizacji pożytku          
publicznego, wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym          
należytej   staranności.  

4. Jeżeli szkodę, o której mowa w ust. 1, wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą                
odpowiedzialność   solidarną.  

Art. 43. Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie          
do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich          
kwalifikacji   i   spełniania   stosownych   wymagań   wynika   z   odrębnych   przepisów. 

Art. 44. 1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie              
określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać        
postanowienie   o   możliwości   jego   rozwiązania.  

2. Na żądanie wolontariusza korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść           
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o             
wykonaniu   świadczeń   przez   wolontariusza,   w   tym   o   zakresie   wykonywanych   świadczeń.  

3. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu           
świadczeń   przez   wolontariusza.  

4. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni,            
porozumienie   powinno   być   sporządzone   na   piśmie. 

5. Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie          
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nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –              
Kodeks   cywilny. 

Art. 45. 1. Korzystający ma obowiązek: 1) informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia             
i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony          
przed zagrożeniami; 2) zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach         
określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania         
przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych              
z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej; 3) pokrywać, na           
dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży         
służbowych   i   diet. 

4. Wolontariusz może, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zwolnić          
korzystającego   w   całości   lub   w   części   z   obowiązków   wymienionych   w   ust.   1   pkt   3. 

Art. 46. 2. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu           
świadczeń, o których mowa w art. 42, na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem             
ust.   3. 

3. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni,            
korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych        
wypadków. 

6. Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności        
cywilnej,   w   zakresie   wykonywanych   świadczeń.  

Art. 47. Korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu          
prawach   i   ciążących   obowiązkach   oraz   zapewnić   dostępność   tych   informacji.  

 

USTAWA   z   dnia   29   września   1994   r.   o   rachunkowości 

(tekst   jednolity)   [WYCIĄG   PRZEPISÓW]  

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 6) kierowniku jednostki – rozumie się przez to                 
członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy –            
członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W          
przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników            
prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólników         
prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki             
komandytowo-akcyjnej – komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku        
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę           
osobę; do osób wykonujących wolne zawody przepis ten stosuje się odpowiednio. Za            
kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę           
ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym; 7) organie zatwierdzającym –        
rozumie się przez to organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa,            
statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania           
sprawozdania finansowego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki          
komandytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej          
wspólników;  
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Art. 4. 5 . Kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi             
odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości       
określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone            
obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za         
przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie            
lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą. Przyjęcie              
odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie           
pisemnej.  W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie           
została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy       
członkowie   tego   organu. 

Art. 4a. 1. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu            
nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe         
oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w niniejszej         
ustawie. 

2. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego           
jednostki odpowiadają solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub          
zaniechaniem   stanowiącym   naruszenie   obowiązku   wynikającego   z   ust.1 

Art. 10. 1. Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte            
przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące: [...] 2. Kierownik            
jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację, o której mowa w ust. 1.              
Art. 52. 1. Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania         
finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je              
właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa,        
postanowieniami   statutu   lub   umowy. 

2. Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której            
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką          
kieruje organ wieloosobowy -  wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu          
wymaga    pisemnego   uzasadnienia   dołączonego   do   sprawozdania   finansowego.  

Art. 53. 1. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega            
zatwierdzeniu   przez   organ   zatwierdzający,   nie   później   niż   6   miesięcy   od   dnia   bilansowego.  

Art. 77. Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do: 1) nieprowadzenia ksiąg           
rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach           
nierzetelnych danych, 2) niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go        
niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych -            
podlega   grzywnie   lub   karze   pozbawienia   wolności   do   lat   2,   albo   obu   tym   karom   łącznie. 

USTAWA   z   dnia   20   sierpnia   1997   r.   o   Krajowym   Rejestrze   Sądowym 

(tekst   jednolity)   [WYCIĄG   PRZEPISÓW]  

Rozdział   1   Przepisy   ogólne 

art. 4. 4aa. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o          
podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych           
przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3, jeżeli posiadają cechy umożliwiające             
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ich   weryfikację   z   danymi   zawartymi   w   Rejestrze.  

Art.   8.   1.   Rejestr   jest   jawny. 

2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem            
Centralnej   Informacji.  

3. Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi,           
zaświadczenia   i   informacje   z   Rejestru. 

Art. 9. 1.Dla podmiotu wpisanego do Rejestru prowadzi się odrębne akta rejestrowe            
obejmujące   w   szczególności   dokumenty   stanowiące   podstawę   wpisu. 

4. Do wniosku o wpis podmiotu do Rejestru, wniosku dotyczącego zmiany umowy lub             
statutu podmiotu wpisanego do Rejestru, działającego na podstawie umowy lub statutu,           
dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych           
zmian.   Do   tekstu   jednolitego   nie   stosuje   się   przepisów   o   formie   czynności   prawnych.  

Art. 10. 1. Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do            
Rejestru,   chyba   że   ustawa   stanowi   inaczej. 

6. Sąd, w którym są przechowywane akta rejestrowe podmiotu, wydaje w formie            
papierowej poświadczone kopie dokumentów złożonych do akt. Przepisy ust. 3-4 stosuje           
się   odpowiednio.  

art. 12. 3. Jeżeli w Rejestrze są zamieszczone dane niedopuszczalne ze względu na             
obowiązujące przepisy prawa, sąd rejestrowy, po wysłuchaniu zainteresowanych osób na          
posiedzeniu   lub   po   wezwaniu   do   złożenia   oświadczenia   pisemnego,   wykreśla   je   z   urzędu. 

Art. 14. Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać              
się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do               
Rejestru   lub   uległy   wykreśleniu   z   Rejestru. 

Art. 15. 1. Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może              
zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Jednak w odniesieniu do czynności          
dokonanych przed upływem szesnastego dnia od dnia ogłoszenia podmiot wpisany do           
Rejestru nie może powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie               
mogła   wiedzieć   o   treści   wpisu. 

2. W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w Monitorze            
Sądowym i Gospodarczym obowiązuje wpis w Rejestrze. Jednak osoba trzecia może           
powoływać się na treść ogłoszenia, chyba że podmiot wpisany do Rejestru udowodni, że             
osoba   trzecia   wiedziała   o   treści   wpisu. 

3. Osoba trzecia może się powoływać na dokumenty i dane, w odniesieniu do których nie               
dopełniono jeszcze obowiązku ogłoszenia, jeżeli niezamieszczenie ogłoszenia nie        
pozbawia   jej   skutków   prawnych.  

Art. 16. Jeżeli wpis do Rejestru nie podlega obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze            
Sądowym i Gospodarczym, to nikt nie może zasłaniać się nieznajomością treści wpisu w             
Rejestrze,   chyba   że   mimo   zachowania   należytej   staranności   nie   mógł   wiedzieć   o   wpisie. 

Art. 17. 1. Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe. 2. Jeżeli dane               
wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot            
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ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że              
dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o            
sprostowanie,   uzupełnienie   lub   wykreślenie   wpisu. 

Art. 18. 1. Podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę           
wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały        
obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających          
obowiązkowi wpisu do Rejestru w ustawowym terminie, chyba że szkoda nastąpiła           
wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za            
którą   nie   ponosi   odpowiedzialności.  

2. Jeżeli do Rejestru jest wpisana osobowa spółka handlowa, odpowiedzialność, o której            
mowa w ust. 1, ponoszą solidarnie ze spółką osoby odpowiadające za zobowiązania spółki             
całym   swoim   majątkiem.  

art. 19a. 5. Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru,             
likwidatorów i prokurentów należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. Wymogu            
tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega              
wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której            
zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w             
umowie   spółki. 

Art. 20. 1. Wpis do Rejestru polega na  wprowadzeniu do systemu informatycznego            
danych   zawartych   w   postanowieniu   sądu   rejestrowego   niezwłocznie   po   jego   wydaniu. 

1b.   Wpis   jest   dokonany   z   chwilą   zamieszczenia   danych   w   Rejestrze.  

4.   Wpisem   w   Rejestrze   jest   również   wykreślenie.  

Art. 20a. 1. Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od                 
daty   jego   wpływu   do   sądu. 

3. Jeżeli rozpoznanie wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga wezwania do               
usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7            
dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia terminom określonym w            
przepisach szczególnych. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników        
postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w           
terminie   miesiąca. 

Art. 22. Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni                 
od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi           
inaczej. 

Art. 23. 1. Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod              
względem formy i treści z przepisami prawa. 2. Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane              
we wniosku o wpis do Rejestru w zakresie określonym w art. 35 pkt 1 i 2 oraz art. 38 pkt 1                     
lit. h są prawdziwe. W pozostałym zakresie sąd rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są              
zgodne   z   rzeczywistym   stanem,   jeżeli   ma   w   tym   względzie   uzasadnione   wątpliwości.  

Art. 24. 1. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty,              
których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd           
rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy         
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termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu         
postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych (postępowanie       
przymuszające). W przypadku niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy          
nakłada grzywnę na obowiązanych. Przepisu art. 1053 Kodeksu postępowania cywilnego          
nie   stosuje   się. 

2.   Sąd   rejestrowy   może   ponawiać   grzywnę,   o   której   mowa   w   ust.   1. 

3. Sąd rejestrowy nie wszczyna postępowania przymuszającego, gdy z danych zawartych w            
aktach rejestrowych wynika, że nie doprowadzi ono do złożenia wniosku o wpis do             
Rejestru lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe. W postanowieniu o          
odstąpieniu od postępowania przymuszającego sąd rejestrowy wskazuje podstawę        
faktyczną odstąpienia od wszczęcia postępowania przymuszającego. Postanowienie nie        
wymaga   doręczenia   i   nie   podlega   zaskarżeniu.  

4. Sąd rejestrowy umarza postępowanie przymuszające, gdy z okoliczności sprawy wynika,           
że   nie   doprowadzi   ono   do   spełnienia   obowiązku,   o   którym   mowa   w   ust.   1. 

5. W przypadku odstąpienia od postępowania przymuszającego lub jego umorzenia sąd           
rejestrowy wszczyna postępowanie przymuszające, jeżeli poweźmie wiadomość, że        
sytuacja prawna lub faktyczna podmiotu uległa zmianie w sposób umożliwiający skuteczne           
jego   prowadzenie.  

6. W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z           
urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych           
odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę        
wpisu   lub   wykreślenia   znajdują   się   w   aktach   rejestrowych,   a   dane   te   są   istotne. 

Art. 34. 1. Podmioty wpisane do Rejestru są obowiązane umieszczać w           
oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do        
oznaczonych osób i organów, następujące dane: 1) firmę lub nazwę; 2) oznaczenie            
formy prawnej wykonywanej działalności; 3) siedzibę i adres; 4) NIP; 5) oznaczenie sądu             
rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu           
w   Rejestrze.  
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie uchybia obowiązkom określonym w             
przepisach   szczególnych.  

3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, sąd rejestrowy, który              
stwierdzi niedopełnienie takiego obowiązku, może nałożyć grzywnę na osoby         
odpowiedzialne   za   niewykonanie   tego   obowiązku.  

4.   Grzywna,   o   której   mowa   w   ust.   3,   nie   może   być   wyższa   niż   5000   złotych. 

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy oświadczeń woli skierowanych do              
osób   pozostających   ze   spółką   w   stałych   stosunkach   umownych.  

Rozdział 2 Rejestr przedsiębiorców Art. 38. W dziale 1 rejestru przedsiębiorców           
zamieszcza   się   następujące   dane:   ... 
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Art. 44. 1. W dziale 6 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 1)             
informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu          
komisarycznego; 2) dane o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji, zarządcy           
oraz   zarządcy   komisarycznego;   … 

Art. 47. 1. Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców          
są obowiązane zgłaszać dane wymienione w art. 38 pkt 1 i 2a–15, art. 39 i 40 oraz w                  
art. 44, a także ich zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych            
przepisów,   chyba   że   ustawa   stanowi   inaczej. 

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz         
publicznych   zakładów   opieki   zdrowotnej  

Art. 49. 1. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz           
publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru         
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych         
zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami rozdziału 2, jeżeli przepisy poniższe nie            
stanowią   inaczej. 

2. (27) Wpisy do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają obowiązkowi              
ogłaszania   w   Monitorze   Sądowym   i   Gospodarczym.  

3. Przepisów art. 26 oraz art. 28-33 nie stosuje się. 4. Jeżeli podmiot podlegający              
obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie składa wniosku o wpis do                
rejestru   przedsiębiorców,   art.   19a   ust.   1   i   2   [wzór   podpisów]   nie   stosuje   się. 

Art. 50. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1,               
podejmuje działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru         
przedsiębiorców, z wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i         
kolumny   transportu   sanitarnego.  

Art. 52. 5. Przy rejestracji podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego           
wpisuje się w dziale 1 zaznaczenie tej okoliczności, a w dziale 3 określenie przedmiotu              
jego   działalności   statutowej,   z   wyodrębnieniem   działalności   odpłatnej   i   nieodpłatnej.  

Art. 53a. Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art.             
49 ust. 1, są obowiązane zgłaszać dotyczące ich informacje wymienione w art. 38, 39, 43,               
44, 52 i 53 oraz zmiany tych informacji, niezależnie od obowiązków wynikających z             
odrębnych   przepisów,   chyba   że   ustawa   stanowi   inaczej. 
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Inne   przepisy   (dotyczące   odpowiedzialności   członków   Zarządu): 

1/ art. 21 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze przewiduje odpowiedzialność za szkodę            
wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie (ust. 3).           
Również a art. 373 ust. 1 pozbawienie na okres do 10 lat możliwości pełnienia funkcji w                
organach   m.in.   stowarzyszeń   lub   fundacji.  

2/ Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. przewiduje odpowiedzialność solidarną           
członków całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe (szeroko rozumiane – też           
społeczne,   zdrowotne,   fundusz   pracy,   gwarantowanych   świadczeń   pracowniczych):  

Art. 116. § 1. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z             
ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w          
organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli          
egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek              
zarządu: 1) nie wykazał, że: a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie             
upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu           
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574,                 
1579, 1948 i 2260) albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o             
którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, albo b)               
niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy, 2) nie wskazuje            
mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki          
w znacznej części. § 1a. Jeżeli obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości            
powstał i istniał wyłącznie w czasie, gdy prowadzona była egzekucja przez zarząd            
przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa na podstawie przepisów Kodeksu         
postępowania cywilnego, uznaje się, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości          
nastąpiło bez winy członka zarządu, o którym mowa w § 1. § 2. Odpowiedzialność              
członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin          
płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, oraz           
zaległości wymienione w art. 52 oraz art. 52a powstałe w czasie pełnienia obowiązków             
członka zarządu. § 2a. Za zobowiązania podatkowe powstałe na podstawie odrębnych           
przepisów po likwidacji spółki, za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których           
termin płatności upływał po likwidacji spółki, oraz zaległości wymienione w art. 52 oraz             
art. 52a powstałe po likwidacji spółki, odpowiadają osoby pełniące obowiązki członka           
zarządu w momencie likwidacji spółki. Przepis art. 115 § 4 stosuje się odpowiednio. § 3. W                
przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka akcyjna           
w organizacji nie posiada zarządu, za zaległości podatkowe spółki odpowiada jej           
pełnomocnik albo odpowiadają wspólnicy, jeżeli pełnomocnik nie został powołany.         
Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio. § 4. Przepisy § 1–3 stosuje się również do byłego                  
członka   zarządu   oraz   byłego   pełnomocnika   lub   wspólnika   spółki   w   organizacji.  

Art. 116a. § 1. Za zaległości podatkowe innych osób prawnych niż wymienione w art. 116               
odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie organów zarządzających tymi         
osobami. Przepis art. 116 stosuje się odpowiednio. § 2. Za zaległości podatkowe            
stowarzyszenia powstałe przed jego wpisem do właściwego rejestru odpowiadają solidarnie          
osoby działające na rzecz stowarzyszenia do chwili wpisu. § 3. Członek zarządu            
stowarzyszenia zwykłego odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze        
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stowarzyszeniem i pozostałymi członkami zarządu za zaległości podatkowe        
stowarzyszenia.  

§ 4. W przypadku gdy stowarzyszenie zwykłe nie posiada zarządu, za zaległości            
podatkowe stowarzyszenia odpowiada całym swoim majątkiem członek stowarzyszenia        
solidarnie ze stowarzyszeniem i pozostałymi członkami. § 5. Do odpowiedzialności          
podatkowej,   o   której   mowa   w   §   3   i   4,   stosuje   się   odpowiednio   przepisy   art.   115   §   2   i   4 

3/ USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz             
finansowaniu terroryzmu, dotycząca z założenia również fundacji, przewiduje kary         
pieniężne dla organizacji nie stosującej jej przepisów do 750 000 zł, zaś dla członków              
Zarządu   temu   winnych   karę   pozbawienia   wolności   do   lat   3. 

4/ USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny             
finansów publicznych Art. 4. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów         
publicznych podlegają: 1) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan            
finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo jednostki nie zaliczanej do sektora           
finansów publicznych otrzymującej środki publiczne lub zarządzającego mieniem tych         
jednostek; 4) osoby gospodarujące środkami publicznymi przekazanymi jednostkom nie         
zaliczanym   do   sektora   finansów   publicznych.  

5/ Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Art. 23. Kto,                
wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega          
grzywnie,   karze   ograniczenia   wolności   albo   pozbawienia   wolności   do   roku. 

6/ Kodeks Karny jest bogaty w opis czynów zabronionych, które mogłyby wystąpić w             
organizacji   pozarządowej,   warto   przytoczyć   jednak: 

art. 115 § 19. Osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek            
organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej        
środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna           
osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub            
uznane   przez   ustawę   lub   wiążącą   Rzeczpospolitą   Polską   umowę   międzynarodową.  

Art. 228. § 1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść             
majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6            
miesięcy   do   lat   8. 

Art. 270. § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub               
takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia         
wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega,                
kto wypełnia blankiet, zaopatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na            
jego   szkodę   albo   takiego   dokumentu   używa. 

Art. 297. § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki                 
organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od          
organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej,          
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank        
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia          
pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub         
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę       
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albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności         
o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu         
płatniczego   lub   zamówienia,   podlega   karze   pozbawienia   wolności   od   3   miesięcy   do   lat   5. 
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