


WEBINARIUM 

ekspert: Przemysław Żak 
  prowadząca: Olga Ślifirska 

Odpowiedzialność prawna 
władz NGO 
 

Zrozumieć mechanizm obowiązków 



Perspektywa dzisiejszego webinarium 

• z punktu widzenia osób należących do zarządów 
organizacji, 

• ograniczony czasu spotkania – my sygnalizujemy   
i zapraszamy do dalszego, samodzielnego, 
zgłębiania tematu. 

 

Nie będziemy mówić bardzo szczegółowo  
o konkretnych odpowiedzialnościach. Na takie pytania 
odpowiemy w końcowej sesji pytań i odpowiedzi. 



 
 

napiszcie na czacie 

Kto z Was jest w: 

a) zarządzie NGO? 

b) organie kontroli (np. komisja 

rewizyjna)?  

 



O czym będzie dziś mowa? 
 

• pojęcie „odpowiedzialności prawnej” 
• zarządzanie odpowiedzialnością prawną 
• wyzwania, wskazówki, standardy 
• źródła – rodzaje, zasady, mechanizmy 
• statut – znaczenie 
• delegacja zadań i odpowiedzialności 
• dokumentacja 

 



Podstawy – wstęp 
 

• Na tym webinarium mówimy o osobach 
prawnych (czyli np. nie o stowarzyszeniach 
zwykłych). 

• Pamiętajmy o wtórnej relacji ustawy o 
pożytku do ustaw o: stowarzyszeniach,  
fundacjach. 



Podstawy – Kodeks cywilny 
 

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

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. 



 

 
napiszcie na czacie, 1-2 

słowa/skojarzenia 

Z czym kojarzy się Wam  

odpowiedzialność prawna Waszej 

organizacji?  

 



Odpowiedzialność prawna 

odpowiedzialność prawna – ujęcie prewencyjne lub 
post factum (przez sankcje) 
 
1) poczuwam się do odpowiedzialności – mam 

zadbać o coś i w związku z tym mam obowiązek 
działania lub zaniechania pewnych działań 
 
 

2) ponoszę odpowiedzialność – konsekwencje tego, 
co zrobiłem 



Odpowiedzialność prawna w NGO –  
kogo dotyczy? 

 
  
• cała organizacja jako osoba prawna 
• członkowie/członkinie (stowarzyszenie) 
• organy (zarząd, komisja rewizyjna) 
• współpracownicy 
 
 
 

 



Na czym polega zarządzanie 
odpowiedzialnością prawną? 

To odpowiedzi np. na takie pytania:  
• Co ma się stać? Co ma być zrobione lub chronione? 
• Jakie jest źródło tego obowiązku? 
• Kto ma o to zadbać? 
• Czy wiemy, jak to powinno być zrobione? Kto 

powinien wiedzieć? 
 
 



Czy nas „stać” na zarządzanie 
odpowiedzialnością prawną? 

 
Hipoteza: Współcześnie nie da się zapewnić 100% 
zgodności działalności organizacji z porządkiem 
prawnym. 
 
To prowadzi do uznania w zarządzaniu zjawiska ryzyka 
prawnego – kosztów prewencji i kosztów jego 
zaistnienia. 



 
 

napiszcie na czacie 

Czy Twoją NGO „stać” na zarządzanie 

odpowiedzialnością prawną organizacji? 

    a) to konieczność – obowiązek władz NGO, III sektor nie 

działa w próżni prawnej 

b) trzeba działać, to nasze zadanie, a nie rozważania 

prawne i paragrafy 



Zarządzanie odpowiedzialnością prawną 

Koszty odpowiedzialności prawnej w organizacji 
ponoszą: 
• organizacja,  
• członkowie zarządów,  
• członkowie organów kontroli,  
• współpracownicy. 



Zarządzanie odpowiedzialnością prawną 

Przykładowe koszty to: 
• czas,  
• pieniądze,  
• morale,  
• wiarygodność,  
• ograniczenia (praw, wolności),  
• misja (cele) organizacji,  
• wartości,  
• społeczeństwo. 



Zarządzanie odpowiedzialnością prawną 

Jej element to zarządzanie ryzykiem sankcji  
dla działalności. Chronimy się przed 
konsekwencjami odpowiedzialności prawnej. 
 
PRZYKŁAD: Zła realizacja zadania to zwrot 
pieniędzy do grantodawcy. Dobrze zastosowana 
klauzula kary umownej uchroni  przed 
całą/częścią konsekwencji majątkowej. 



Zarządzanie odpowiedzialnością prawną 

Ochrona to jeden z podstawowych obowiązków 
działania członków zarządu i organu kontroli – leży ona  
w interesie NGO – jej interes mamy chronić. 
 
Istota bycia w zarządzie to obowiązek realizacji działań  
w interesie organizacji. I zarząd, i organ kontroli muszą  
odpowiedzieć sobie na pytanie: jak w danej sytuacji 
zdefiniować interes organizacji? 
  



Zarządzanie odpowiedzialnością prawną 

W interesie organizacji jest: 
• realizacja jej celów statutowych,  
• ochrona jej dóbr majątkowych i niemajątkowych. 
 
Zarządzanie odpowiedzialnością prawną przez zarząd,  
to świadomy wybór, podejmowanie decyzji oraz 
stosowanie środków obniżających ryzyko, tak,  
by obniżać koszty i działać w interesie organizacji. 
 



Zarządzanie odpowiedzialnością prawną 

Co możemy robić, by obniżać koszty i ryzyko?  
• Realizować wszystko lege artis. 
• Szkolić się. 
• Korzystać z konsultacji. 
• Poświęcać czas. 
• Budować świadomość prawną, ale też 

zabezpieczać się. 
 

To czasochłonne i obciążające. Ale trzeba  
budować kulturę prawną... 
 



Kultura prawna organizacji to element kultury 
organizacyjnej* – zbioru norm i wartości funkcjonujących 
w danej organizacji. Może być traktowana jako element 
systemu wczesnego ostrzegania (prewencji). 
 

Wyzwanie – wszyscy z organizacji powinni dbać o to,  
co było deklarowane, co dzieje się w rzeczywistości  
i czy jest zgodne z obowiązującymi w niej wymaganiami. 
 
*Zob. np. K. Sołkowicz, Kultura organizacyjna jako element systemu wczesnego  
ostrzegania, Roczniki Ekonomii i Zarządzania T. 1(37), 2009. 

Budujmy kulturę prawną organizacji! 



Dbajmy o: 
• „wewnętrzny” stan prawny (do tego jeszcze wrócimy 

dziś ), 
• wzorzec należytej staranności, 
• „legalizm statutowy”, 
• delegację zadań z odpowiedzialnością, 
• dokumentowanie. 
 
 

Jak dbać o kulturę prawną w NGO 



• odpowiedzialność karna 
• odpowiedzialność cywilna 
• odpowiedzialność organizacyjna 
 
Ale też: podatkowa, administracyjna,  
publicznoprawna. 

 

Odpowiedzialność prawna – trochę podstaw 
 

 



To odpowiedzialność: 
• osobista sprawcy, 
• oparta o pojęcie winy (umyślnej lub nieumyślnej), 
• skutki (materialne i formalne). 

 
Przepisy Kodeksu karnego, np.: 
- art. 270, 271 – przestępstwa przeciw  
dokumentom 
- art. 286 – oszustwo 
- art. 297 – wyłudzenie dotacji (próba) 

 
 

 

Odpowiedzialność karna 
 



Ustawodawca ma tendencję do wprowadzania wszędzie 
przepisów karnych, np.: 

 
• ustawa o rachunkowości, o przeciwdziałaniu „praniu 

pieniędzy”, ochrona danych osobowych, ustawa o 
prawach autorskich, prawo o zgromadzeniach… 

• Kodeks karno-skarbowy 

 
 

 

Odpowiedzialność, odpowiedzialność… 
 



Wynika z wewnątrzorganizacyjnych stosunków prawnych 
regulowanych: statutem + wewnętrznymi aktami 
(uchwały, umowy) + czasem ustawą. 
 

PRZYKŁAD: powołanie do zarządu lub organu kontroli 
W praktyce wchodzą w grę dwa rodzaje 
odpowiedzialności: 
1) organizacyjna –  ze statutu 
2) cywilnoprawna – z naruszenia należytej  

staranności przy realizacji obowiązków 
 

 
 

Odpowiedzialność organizacyjna 
 



Prymat dla odpowiedzialności cywilnej to „naprawa”. 
 
Mówimy o odpowiedzialności:  
- deliktowej,  
- kontraktowej. 

 
Dwie podstawowe zasady tej odpowiedzialności: 
• zasada winy (umyślna, nieumyślna  

ustalana wg oceny staranności), 
• zasada ryzyka. 

 
 
 

Odpowiedzialność cywilna  



Ustala się: 
• szkodę (sic!), 
• bezprawność działania, 
• związek przyczynowo-skutkowy, 
• winę (zawinienie sprawcy – co do zasady nie ma 

różnicy czy umyślna, czy nie). 
 
Pojęcie klucz to „należyta staranność” (art. 355 KC + 
472), a wyzwanie to ustalenie wzorca należytej 
staranności dla danej sytuacji. 

 
 

Odpowiedzialność cywilna  



PRZYKŁAD: Jak wygląda wzorzec (pożądanego 
społecznie) zachowania członków zarządu w zakresie 
realizacji obowiązków z ustawy o rachunkowości, na 
której się nie znają?  
 
Oddać do prowadzenia profesjonaliście i utrzymać min. 
standard nadzoru nad nim  
oraz współpracy + zapewnić środki. 

 

Należyta staranność 



• odpowiedzialność deliktowa: art. 415-449 KC 
• odpowiedzialność kontraktowa: art. 471 i n. 
 
Warto pamiętać o zbiegu podstaw  odpowiedzialności + 
możliwość dochodzenia szkód niemajątkowych (art. 443 
i 444).  
PRZYKŁAD:  Wolontariusz w świetlicy środowiskowej 
fundacji zdenerwował się na dziecko, nakrzyczał, wyrwał  
telefon i zniszczył. Dziecko jest w traumie. Podstawą 
odpowiedzialności fundacji jest „kontrakt” lub „zasada 
ryzyka”. 

 

Odpowiedzialność cywilna 



• 415 – odpowiedzialność za szkodę zawinioną, 
• 416 – odpowiedzialność osoby prawnej za zawinione 

działanie organów, 
• 430 – odpowiedzialność za podwładnych (zasada 

ryzyka) lub  błąd w wyborze 429, 
• 471 – za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania, 
• 474 – odpowiedzialność za osoby, którym się 

powierzyło czynności na zasadzie ryzyka*. 
 

*Ważny wyjątek to art. 114-122 Kodeksu pracy (odpowiedzialność pracownika za 
szkodę zawinioną wobec osób trzecich i wobec pracodawcy). 

 
 

Kodeks cywilny – ważne artykuły 
 



Przepisy szczególne dla OPP (art. 27b ustawy  
o działalności pożytku publicznego). Członek zarządu, 
organu kontroli lub nadzoru organizacji pożytku 
publicznego: 
1) odpowiada wobec niej za szkodę wyrządzoną 

działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem 
lub postanowieniami statutu OPP, chyba że nie ponosi 
winy; jeśli szkodę wyrządziło kilka osób wspólnie, 
osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną, 

2) powinien przy wykonywaniu obowiązków dołożyć 
należytej staranności przy wypełnianiu obowiązków. 

 

 

Odpowiedzialność cywilna (organizacyjna) OPP 
 



• ustawodawstwo, 
• zasady współżycia społecznego, 
• prawo wewnętrzne organizacji, 
• umowy, 
• wzorzec należytej staranności. 

 
 

Wróćmy jeszcze do źródeł odpowiedzialności 
 



Pojęcie robocze, ale przydatne – obejmuje: 
1. Ustawy ogólnoobowiązujące + statut. 
2. Ustawy szczególne (branżowe) + sztuka działania 
(deontologia, zasady w danych stosunkach społecznych, 
współżycia społecznego) + normy organizacyjne – akty 
wewnętrzne). 
3. Uchwały indywidualne i konkretne, oświadczenia, 
pełnomocnictwa, upoważnienia, umowy. 
 
Czyli wewnętrzny stan prawny to w uproszczeniu: 
ustawy, ale też statut, uchwały, umowy. 

Wewnętrzny stan prawny – co to? 



 
 

napiszcie na czacie 

Czy dobrze znacie statut Waszej 
organizacji?  

Prosimy o szczere  odpowiedzi:  
a) tak,  

b) trochę,  
c) nie  

 



To nie jest pojęcie naukowe, zostało ukute  
na konferencji w rozmowie z pewnym Piotrem F.  
 
To dbanie o kompletny łańcuch powiązań prowadzący  
od statutu, jako aktu podstawowego, do każdego  
działania, zachowania w organizacji… i w drugą stronę. 
 
Wskazówka: Test uprawnienia, umiejętność konkretnej 
odpowiedzi – jaka jest podstawa tego, co robię w tym 
momencie w mojej organizacji? 

Legalizm statutowy 



• statutu (np. zasada reprezentacji, zasady podpisywa- 
nia umów), 
• regulaminów, przyjętych zasad, polityk, 
• uchwał (np. podział zadań w zarządzie) 
• umów (!) 
• pełnomocnictw/upoważnień 
 
 

Przestrzegaj! 



• funkcja gwarancyjna/dowodowa/zabezpieczająca, 
• forma pisemna/elektroniczna, 
• forma dokumentowa – novum, od września 2016 (art. 

77(2) i 77(3) KC), np. SMS, mail itd. Więcej nt. w ngo.pl: Czy 
można zerwać umowę SMS-em? Tak, od września 2016 to 
możliwe 

 

Dokumentowanie decyzji 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1996728.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1996728.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1996728.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1996728.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1996728.html


Przykłady „niedociągnięć”: 
• „Na umowę czy na fakturę?”  
• „Nie ma uchwały, tylko, tak ustaliliśmy przez skype’a” 
 
Zwróćmy uwagę na: 
• jakość umów (opis przedmiotu, zobowiązań, 

kompetencji, kar umownych), 
• jakość pełnomocnictw (opis zakresu, termin 

wygaśnięcia, związek z umową), 
• jakość protokołów i uchwał. 

 
 

Dokumentowanie decyzji 



Pytania pomocne w zarządzaniu odpowiedzialnością prawną: 
1. Co ma się stać? Co ma być zrobione lub chronione?  
[rozpoznanie wewnętrznego stanu prawnego] 
 
2. Czy wiemy, jak to powinno być zrobione? Kto powinien 
wiedzieć? [c.d. = deontologia, wzorzec należytej staranności 
nasz i wykonawcy] 
 
3. Jakie jest źródło tego obowiązku? Czy dobrze ustaliliśmy 
treść tego, co ma być? [jw. + wiedza prawna + umiejętności 
radzenia sobie z prawem = świadomość prawna] 

Na koniec przypomnienie 



4. Kto ma o to zadbać? Kto bezpośrednio, a kto nadzorując lub 
kierując innymi? [zarządzamy odpowiedzialnością prawną = 
właściwe ustalenie zobowiązanych + rozważenie delegacji zadań  
i odpowiedzialnośc i w ogóle podjęcia się realizacji] 
 
5. Czy osoba, która to robi, ma do tego podstawę (kompetencje, 
kwalifikacje, uprawnienie itd.)? [weryfikacja – zabezpieczanie się – 
delegowanie zadań i odpowiedzialności w sposób właściwy – 
formalizm – dopełnianie w tym legalizm statutowy] 
 
6. Czy i jak udowodnimy, że ten, kto zrobił – zrobił to, co miał  
zrobić, czy dobrze, na jakiej podstawie, i że tę podstawę miał? 
[formalizm - dokumentowanie] 

 

Na koniec przypomnienie cd. 



sesja pytań i odpowiedzi  
 
 

Odpowiedzialność NGO jest ważna!  
Przemyślcie ją i pamiętajcie o tym,  

każdego dnia  
 

 DZIĘKUJĘMY!  
Przemysław Żak 

 



 


