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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej 

 

Miejsce świadczenia pomocy: 

Nieodpłatna pomoc prawna 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce  

a)      poniedziałek  
8:00-12:00 

Urząd Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin 

b)     wtorek  
7:00-11:00 

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta 

c)      środa  
8:00-12:00 

Urząd Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień 

d)     czwartek  
8:30-12:30 

Urząd Gminy Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole 

e)      piątek  
7:30-11:30 

Urząd Gminy Żmudź, ul. Kasztanowa 22, 22-114 Żmudź 

 

Nieodpłatne poradnictw o obywatelskie  

Dzień tygodnia Godziny Miejsce  

a)      poniedziałek  
7:30-11:30 

Urząd Gminy Dubienka, ul. 3 Maja 6, 22-145 Dubienka 

b)      wtorek  
11:30-15:30 

Urząd Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk 

c)     środa  
9:00-13:00 

Gminna Biblioteka w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8 c, 22-360 
Rejowiec 

d)    czwartek  
12:00-16:00 

Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100 
Chełm  

e)     piątek  
12:00-16:00 

Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100 
Chełm 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 82 562 75 07  
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Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  

 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 
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  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

Kto może skorzystać? 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne 

oświadczenie. 

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Inne informacje       

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. W sposób szczególny 

z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać mogą 

kobiety w ciąży, które z porad prawnych skorzystać mogą poza kolejnością.  

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, 

oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się - udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania 

się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty wskazując 

preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej czy obywatelskiej.  

Edukacja prawna  

Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci  -  „ Mama 4 plus”   

"Mama 4 plus" - dodatek za urodzenie dzieci - pojęcie 

Dodatek za urodzenie dzieci, czyli "Mama 4 plus" to stosunkowo  nowe rodzicielskie 
świadczenie uzupełniające, które zostało wprowadzone ustawą z dnia 31 stycznia 2019 roku. 

Ww. świadczenie przysługuje osobom,, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci i nie 
posiadają niezbędnych środków utrzymania. Chodzi tutaj o osoby, które zrezygnowały 
z zatrudnienia lub nie podjęły go ze względu na liczne potomstwo. Przez to nie nabyły 
prawa do emerytury lub jest ona niższa niż minimalna.. 

Dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci - komu przysługuje? 

Dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci lub więcej  przysługuje matkom  które 
wychowały  co najmniej 4 dzieci oraz  dodatkowo spełniają następujące kryteria: 
 

1) mają ukończone 60 lat; 
2) mieszkają w Polsce i co najmniej przez 10 lat miały tu ośrodek interesów życiowych; 
3) ważne jest, by mieć polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw 

członkowskich Unii Europejskiej. 
 

Czy dodatek do emerytury przysługuje także ojcom ? 

 

Co ciekawe, mimo nazwy „mama 4+” emerytura ta w określonych przypadkach należy 
się również ojcom, którzy muszą spełniać następujące warunki: 
 

1)  mieć ukończone 65 lat, 
2) wychować co najmniej 4 dzieci, 
3) wychowują dzieci samotnie, gdyż: nastąpiła śmierć matki, zostały przez nią porzucone 

lub matka długotrwałe zaprzestała wychowywania dzieci, 
4) nie posiadają  dochodu zapewniającego niezbędne środki do utrzymania. 

 

Dodatek do emerytury za urodzenie  dzieci. Ile wynosi? 

 
Dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci wynosi tyle, co najniższa emerytura. 

W 2021 roku było to 1.250,88 zł brutto. 
 
Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dodatek za urodzenie 4 dzieci: 

 
1) akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu, 
2) numer PESEL dzieci, 
3) oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, materialnej, 
4) inne dokumenty, które mogą wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie decyzji. 
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Dodatkowe zasady przy przyznaniu dodatku za urodzenie dzieci 
 

Oprócz wyżej wymienionych zasad dotyczących tego, komu należy się świadczenie, 
reguluje się, jakie dzieci bierze się pod uwagę. Nie muszą być to tylko dzieci urodzone przez 
daną kobietę. Do liczby 4 dzieci zalicza się również wychowywanie dziecka małżonka, dziecka 
przysposobionego (adopcja) oraz dziecka przyjętego na wychowanie w ramach rodziny 
zastępczej (nie dotyczy to  rodziny zastępczej zawodowej). 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku 

Aby otrzymać dodatek za urodzenie dzieci  należy złożyć : 
1. wniosek ZUS ERSU, 
2. oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej ZUS ERU, 
3. akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy 
zastępczej nad dzieckiem/dziećmi oraz informację o numerach PESEL dzieci. 
 
Po złożeniu stosownych dokumentów ZUS zbada ich zasadność. 

 

Kiedy złożyć wniosek? 

ZUS wymaga, aby było to nie wcześniej niż 30 dni przed spełnieniem wszystkich 
warunków do nabycia dodatku za urodzenie dzieci  a więc nie wcześniej niż miesiąc od dnia 
urodzin osoby uprawnionej do świadczenia. Jeśli taka osoba się pośpieszy, ZUS w swojej 
decyzji odmownej wskaże na brak spełnienia wymogu ukończenia 60 lat. 
 

WAŻNE!!! 

Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, czyli tzw. emeryturze matczynej, 
reguluje przyznanie tego świadczenia zarówno z ZUS jak i KRUS. 

Aby otrzymać przedmiotowe świadczenie z KRUS, należy złożyć do Prezesa Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wniosek KRUS GRSU. 

Wniosek ten zawiera również informacje dotyczące przyznania emerytury matczynej. 
Podobnie jak przy procedurze ubiegania się o świadczenie z ZUS do wniosku dołącza się: 

1) akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy 
zastępczej nad dzieckiem, 

2) informację o numerach PESEL dzieci oraz 
3) oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych 

okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia. 



 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a8

 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

CHEŁMSKI 

 

Mama 4 plus gdy dziecko zmarło 

W przyznaniu w takiej sytuacji świadczenia decyduje Prezes ZUS bądź odpowiednio 
Prezes KRUS. Każda sytuacja rozpatrywana jest więc indywidualnie. Wychowywaniem jest: 
„sprawowanie osobistej opieki polegającej na stałym, bezpośrednim i ciągłym wykonywaniu 
ogółu obowiązków spoczywających na rodzicach w ramach praw im przysługujących 
względem dzieci w celu należytego sprawowania pieczy nad nimi i nad ich majątkiem.” 

 

 
 

Autor: Zofia Ignatiuk-Kuźma 

Radca prawny, doradca obywatelski, mediator 
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3. Pozbawienie władzy rodzicielskiej 

Pojęcie władzy rodzicielskiej 

 
Władza rodzicielska uregulowana została w art. 95 § 1 Kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego. Zgodnie z nim  obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do 
wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z 
poszanowaniem jego godności i praw. 
 

Komu przysługuje władza rodzicielska 

 
Zgodnie z treścią art. 93 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - władza rodzicielska 

przysługuje obojgu rodzicom. Na powstanie władzy rodzicielskiej nie ma wpływu 
pozostawanie przez rodziców dziecka w związku małżeńskim. Zakres władzy rodzicielskiej jest 
jednakowy dla  obojga rodziców, chyba że doszło do ingerencji Sądu w jej sprawowanie. 
 
Pojęcie pozbawienie władzy rodzicielskiej. 

 
Pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza utratę ogółu praw i obowiązków, jakie 

składają się na władzę rodzicielską, tj. w zakresie pieczy, reprezentacji i zarządu majątkiem 
małoletniego. Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powoduje natomiast ustania innych 
obowiązków i praw rodziców wobec dziecka. 
 
Kto decyduje o pozbawieniu włdzy rodzicielskiej 
 
O pozbawieni władzy rodzicielskiej może orzec tylko sąd, jeśli zaistnieją przesłanki  określone 
w art. 111 § 1 i § 1a kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 
 
Gdzie składa się wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej 
 

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej składa się  do sądu rejonowego - Wydział 
Rodzinny i Nieletnich. Właściwość miejscowa sądu jest ustalana według  miejsca 
zamieszkania dziecka. 
 
Wysokość opłaty od wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej 
 

Opłata od wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej wynosi 100 zł. 
 
Kto jest stroną postępowania w przedmiocie pozbawienia władzy rodzicielskiej 
 

Uczestnikami postępowania są oboje rodzice. 
 
W jakim trybie sąd rozpatruje wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej 
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Sprawa rozpatrywana jest w trybie nieprocesowym i może zostać wszczęta zarówno 
na wniosek rodziców, jak i przez Sąd z urzędu, np. po zawiadomieniu sądu przez policję, że 
dobro dziecka jest zagrożone. 
 
Czy rodzic może  zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej nad pełnoletnim dzieckiem 
 

Rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej wyłącznie nad dzieckiem 
małoletnim. Z chwilą uzyskania pełnoletności władza rodzicielska bowiem wygasa. 
 

Jakie są przyczyny pozbawienia władzy  rodzicielskiej 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej zgodnie z treścią art.  111 § 1 i § 1a kodeksu rodzinnego i 
opiekuńczego następuje, jeśli: 

1) zachodzi trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej; 
2) rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej; 
3) rodzic rażąco zaniedbuje obowiązki względem dziecka; 
4) nie ustają przyczyny umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, mimo udzielonej 

rodzicom pomocy, w szczególności ze względu na trwałe nieinteresowanie się przez 
rodzica dzieckiem. 

 
W przypadku trzech pierwszych przesłanek posłużenie się przez ustawodawcę 

słowami „sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej” oznacza obligatoryjność 
zastosowania tego środka. Innymi słowy, w takich sytuacjach Sąd zobowiązany jest 
interweniować i pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej. W odniesieniu do czwartej przesłanki 
sformułowanie „sąd może pozbawić” oznacza możliwość bardziej elastycznej oceny sytuacji 
rodzinnej. 
 

Trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej 

 
Trwała przeszkoda to taka ma miejsce wtedy, gdy według wiedzy i doświadczenia 

życiowego   będzie istniała przez długi czas, Przykładowo można wymienić takie sytuacje jak : 
pobyt w zakładzie karnym w celu odbycia długotrwałej kary; długotrwały pobyt w zakładzie 
leczniczym. Trwała przeszkoda może także wystąpić z przyczyny niezawinionej przez rodzica, 
np. z powodu bardzo ciężkiej i przewlekłej choroby, która uniemożliwia zajmowanie się 
dzieckiem. 
 

Kiedy dochodzi do nadużywania władzy rodzicielskiej 

 
Nadużywanie władzy rodzicielskiej występuje wówczas , gdy rodzic dopuszcza się 

wysoce nagannego zachowania wobec dziecka.  Jako przykład  można wymienić następuje 
sytuacje:   karcenie dziecka; wykorzystywanie dziecka do czynów nierządnych, w tym 
nakłanianie do uprawiania prostytucji. 
 

Kiedy rodzic dopuszcza się rażącego zaniedbywania obowiązków względem dziecka 

 
Wskazać należy, że zaniedbywanie obowiązków względem dziecka jest jedną z 

najczęstszych przyczyn pozbawienia władzy rodzicielskiej. Jak wynika z treści Postanowienie 
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Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 1997 r., sygn. akt III CKN 122/97 „ (…) Powinno być to 
zaniedbywanie poważne lub wprawdzie zaniedbywanie o mniejszej wadze, lecz nacechowane 
nasileniem złej woli, uporczywością i niepoprawnością (...)” 
 
Jako przykład można wskazać : nieposyłanie dziecka do szkoły, brak starań o  żywienie i 
higienę dziecka, długotrwałe nieutrzymywanie kontaktów z dzieckiem w sytuacji , gdy ten 
stan  nie występuje z winy drugiego rodzica - nawet jeżeli świadczone są regularnie 
alimenty. 
 

Ponadto Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli poprawa sytuacji 
opiekuńczej w rodzinie nie nastąpiła po umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Ma to 
miejsce wówczas, gdy rodzic nie pracuje nad wypracowaniem prawidłowcch relacji z  
dzieckiem i przestał się nim interesować. 
 

Pozbawienie władzy rodzicicieslkiej a alimnety i konatkty z dzieckiem 

 
Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie wpływa na obowiązek alimentacyjny względem 

dziecka. Z uwagi na fakt, że przesłankami decydującymi o możliwości zasądzenia tego rodzaju 
świadczeń są bowiem usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości majątkowe 
zobowiązanego, a nie fakt istnienia władzy rodzicielskiej. 
 
Ponadto pozbawienie władzy rodzicielskiej nie oznacza, że taki rodzic nie może realizować 
kontaktów z dzieckiem. 
 

Czy pozbawienie władzy rodzicielskiej wpływa na dziedziczenie ustawowe 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie ma wpływu także na kwestie dziedziczenia 
pomiędzy danym rodzicem a dzieckiem. 

 

 

Autor: Zofia Ignatiuk-Kuźma 

Radca prawny, doradca obywatelski, mediator 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a1

2
 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

CHEŁMSKI 

4. Spółdzielnie 

Status prawny spółdzielni 

Spółdzielnia to taki rodzaj przedsiębiorstwa, który polega na dobrowolnym zrzeszeniu się 

nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, 

które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. 

Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo – kulturalną na rzecz swoich 

członków i ich środowiska. Spółdzielnia podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego i z chwilą wpisania nabywa osobowość prawną. 

Cechy spółdzielni: 

1) Dobrowolność, 

2) Samorządność, 

3) Zmienność składu osobowego , 

4) Zmienność kapitału, 

5) Spółdzielnia jako korporacja, 

6) Prowadzenie działalności gospodarczej 

Zasada dobrowolności oznacza, iż nie jest dopuszczalny przymus w jakiejkolwiek postaci, 

zarówno w zakresie zakładania jak i przynależności do danej spółdzielni. 

Samorządność oznacza, że prawa i obowiązki członkowskie określa statut, który musi się mieścić 

w granicach określonych ustawą. Organy spółdzielni niezależnie decydują o sprawach należących do 

ich kompetencji. 

W skład spółdzielni może wejść nieograniczona liczba członków. Liczba członków może ulec 

zmianie na skutek przyjęcia członka, wykluczenia, skreślenia, śmierci. Statut może określać minimalną 

liczbę członków spółdzielni, która może być bardziej rygorystyczna niż określona w ustawie, jednak 

nie może zawierać ograniczeń maksymalnych. 

Osoby przystępujące do spółdzielni mają obowiązek wnoszenia udziałów. Fundusz udziałów jest 

zmienny z uwagi na dobrowolność i zmienność składu osobowego spółdzielni. 

W doktrynie za korporację uważa się pewien, szczególny typ osoby prawnej, której zasadniczym 

celem jest zbiorowość osób związanych z osobą prawną przez członkostwo i realizujących wspólny 

cel. Członkowie tej grupy mają możliwość określenia składu jej członków, podejmowania decyzji 

w zakresie rodzaju i sposobu działalności. 

Spółdzielnia jest korporacją, która musi prowadzić działalność gospodarczą. Cecha ta odróżnia 

spółdzielnię np. od stowarzyszenia, które nie ma takiego obowiązku. Nieprowadzenie takiej 

działalności jest przyczyną postawienia spółdzielni w stan likwidacji. Jeżeli natomiast spółdzielnia 

w ogóle nie rozpoczęła prowadzenia działalności w ciągu roku od jej zarejestrowania, to brak ten 

może być przyczyną wykreślenia jej z rejestru. 
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Podstawy prawne działania spółdzielni 

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze, innych ustaw, 

przepisów wykonawczych (prawo zewnątrzspółdzielcze), zarejestrowanego statutu oraz wydanych na 

jego podstawie uchwał (prawo wewnątrzspółdzielcze).  

Tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni 

Osoby zamierzające założyć spółdzielnię (założyciele) uchwalają statut spółdzielni, 

potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów oraz dokonują wyboru 

organów spółdzielni, których wybór należy się w myśl statutu do kompetencji walnego zgromadzenia 

lub komisji organizacyjnej w składzie co najmniej 3 osób. 

Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od 10, jeżeli założycielami są osoby 

fizyczne, i 3 jeżeli założycielami są osoby prawne. W spółdzielniach produkcji rolnej liczba założycieli – 

osób fizycznych nie może być mniejsza od 5. 

Spółdzielnia podlega obowiązkowi wpisu do KRS. Zmiana statutu wymaga uchwały walnego 

zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. Zarząd jest obowiązany uchwałę o zmianie statutu 

zgłosić w ciągu 30 dni od daty jej podjęcia do sądu rejestrowego, załączając 2 odpisy protokołu 

walnego zgromadzenia. Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do 

Krajowego Rejestru Sądowego.  

Obligatoryjna treść statutu spółdzielni 

Zgodnie z art. 5 § 2 ustawy Prawo Spółdzielcze Statut zawiera:  

1. oznaczenie nazwy z dodatkiem ,,spółdzielnia'' lub ,,spółdzielczy'' i podaniem jej siedziby, 

2. przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, o ile założono ją na czas określony; 

3. wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest 

zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie; 

jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, może określać ich górną 

granicę; 

4. prawa i obowiązki członków 

5. zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania 

członków; 

6. zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał; 

7. zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni; 

8. zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni. 

Prawa i obowiązków członków 

Członkiem spółdzielni może być każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności 

prawnych, która odpowiada wymaganiom określonym w statucie, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

W przypadku spółdzielni mieszkaniowych – członkostwo z mocy prawa osób, którym przysługuje 

spółdzielcze prawo do lokalu lub ekspektatywa własności.  

Statut może określać wypadki, w których dopuszczalne jest członkostwo osób o ograniczonej 

zdolności do czynności prawnych lub niemających tej zdolności. Osoby takie nie mogą być członkami 
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organów spółdzielni. W walnym zgromadzeniu biorą one udział przez swoich przedstawicieli 

ustawowych. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych – członkostwo z mocy prawa osób 

o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub niemających tej zdolności. 

Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe. 

Dotyczy to praw i obowiązków korporacyjnych a nie praw pochodnych i praw majątkowych. 

Członek spółdzielni ma prawo: 

1) uczestniczenia w walnym zgromadzeniu lub zebraniu grupy członkowskiej; 

2) wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni; 

3) otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, 

protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami 

finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem art. 8[1] 

ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 845); 

4) żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności; 

5) udziału w nadwyżce bilansowej; 

6) do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności. 

Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, 

jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta 

pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni 

znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu 

do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu 

rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć 

w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.  

Członek spółdzielni ma obowiązek: 

1) przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu i opartych na nich regulaminów; 

2) dbania o dobro i rozwój spółdzielni oraz uczestniczenia w realizacji jej zadań statutowych. 

Członek ma również inne prawa i wykonuje inne obowiązki określone w statucie – katalog ustawowy 

ma charakter otwarty. 

Ponadto, członek: 

1. wnosi wpisowe oraz zadeklarowane (w deklaracji członkowskiej) udziałów stosownie do 

postanowień statutu, 

2. uczestniczy w pokrywaniu strat spółdzielni do wysokości zadeklarowanych (nie wniesionych) 

udziałów, 

3. nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania. 

Członek spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na 

udziały (nie dotyczy to jednak wpłat przekraczających ilość udziałów, których zadeklarowania 

wymaga statut obowiązujący w chwili żądania zwrotu). Zwrot tych wpłat nie może nastąpić przed 

zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem oraz 

w wypadku, gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat 

spółdzielni. Spadkobierca zmarłego członka spółdzielni dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem 

spółdzielni lub złożył deklarację przystąpienia do spółdzielni. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż 
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jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który uzyskuje prawo do udziałów, chyba że 

podzielą oni udziały między tych spadkobierców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do 

spółdzielni. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków spadkobierców 

dziedziczących udziały, jeżeli odpowiadają oni wymogom określonym w statucie. 

 

Ustanie członkostwa może nastąpić poprzez: 

1) Wystąpienie - za wypowiedzeniem, pod nieważnością w formie pisemnej. Termin i okres 

wypowiedzenia określa statut. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie 

okresu wypowiedzenia; 

2) Wykluczenie - z winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa członka dalsze 

pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub 

dobrymi obyczajami. Statut określa przyczyny wykluczenia. 

3) Wykreślenie - Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego 

niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków spółdzielni. Statut określa 

przyczyny wykreślenia.  

4) Skreślenie– czynność faktyczna w przypadku śmierci osoby fizycznej lub ustania osoby 

prawnej 

Obowiązek zawiadomienia członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo 

wykluczeniu ze spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie 

powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ spółdzielni uznając, że 

zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w statucie. 

Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu 

ma moc prawną doręczenia. 

Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą: 

1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej, chyba że 

członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały rady do walnego zgromadzenia; 

2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do walnego zgromadzenia odwołania od uchwały 

rady nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady; 

3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały walnego zgromadzenia; 

4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały rady nadzorczej albo 

walnego zgromadzenia. 

Rejestr członków: 

Zarząd spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce 

zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi - ich nazwę i siedzibę), 

wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów, ich rodzaj, jeżeli 

są to wkłady niepieniężne, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę 

wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, a także inne dane przewidziane w statucie. 
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Organy spółdzielni: 

a) Obligatoryjne: 

1) walne zgromadzenie; 

2) rada nadzorcza, zwana dalej ,,radą''; 

3) zarząd; 

4) w spółdzielniach, w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli - 

zebrania grup członkowskich (art. 59). 

b) Fakultatywne - Statut może przewidywać powołanie także innych organów niż wymienione w § 1, 

składających się z członków spółdzielni. W takim wypadku statut określa zakres uprawnień tych 

organów oraz zasady wyboru i odwoływania ich członków. 

 
 

 

Autor: Rafał Kuźma 

Radca prawny, doradca obywatelski, mediator 
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5. Stowarzyszenie – ogólnie informacje 

Cechy stowarzyszenia 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych. Pojęcie zrzeszenia nie zostało zdefiniowane w żadnej ustawie, dlatego przyjmuje się 

znaczenie nadane zrzeszeniom w socjologii. Termin ten został przeciwstawiony pojęciu wspólnoty, 

która obejmuje swym zakresem takie grupy społeczne jak rodzina, gmina, naród.  

Dobrowolność to swoboda inicjatywy zrzeszania się, a więc tworzenia, przystąpienia 

i wystąpienia ze stowarzyszenia. Od samych członków zależy czy stowarzyszenie powstanie i kiedy 

ulegnie rozwiązaniu. Ustawa nie zalicza do stowarzyszeń np. organizacji samorządu zawodowego, 

w których przynależność do organizacji ma charakter obligatoryjny. Dobrowolność stowarzyszeń 

oznacza także, iż przepisy prawne nie mogą ustanowić obowiązku ich istnienia. 

Kolejną cechą stowarzyszenia jest jego samorządność oznaczająca autonomię celów, 

struktury organizacyjnej, zasad działania, niezależność od podmiotów zewnętrznych. Przejawem 

samorządności stowarzyszenia jest swoboda w określaniu swoich uchwał i aktów wewnętrznych 

dotyczących prowadzonej działalności. Cecha ta odróżnia stowarzyszenia od partii politycznych, 

których cel działania został w ustawie określony jako udział w życiu publicznym poprzez wywieranie 

metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy 

publicznej. Ograniczenie samorządności stowarzyszenia następuje poprzez ustawowe zastrzeżenie, iż 

władzą najwyższą jest walne zebranie członków, a także obowiązek posiadania przez stowarzyszenie 

zarządu i organu kontroli wewnętrznej. Niezbędnym elementem samorządności stowarzyszenia jest 

zapewnienie demokratycznych, opartych na woli jego członków, zasad działania. 

Trwałość stowarzyszenia oznacza, iż nie można za stowarzyszenie uznać organizacji 

zrzeszającej osoby do realizacji jakiegoś jednostkowego zadania. Stowarzyszenie winno mieć z góry 

nakreślone trwałe cele i wykonywać zadania służące osiągnięciu tych celów. Co więcej, 

stowarzyszenie nadal istnieje, mimo iż skład osobowy jego członków mógł ulec zmianie, następuje 

więc swoiste oderwanie egzystencji stowarzyszenia od egzystencji jego członków. Niemniej jednak, 

aby osiągać wyznaczone cele, niezbędne jest stworzenie takiej struktury organizacyjnej, która 

umożliwiłaby prowadzenie ciągłej działalności. Taką strukturą jest np. wymagany przez ustawę zarząd 

stowarzyszenia. Od trwałości stowarzyszenia odróżnić należy czas jego trwania. Gdyby 

stowarzyszenie zostało utworzone na pewien z góry określony czas nie powodowałoby to utraty 

cechy trwałości. 

Wymóg niezarobkowego celu działania stowarzyszenia odróżnia go od innych organizacji 

i zrzeszeń. Stowarzyszenie może co prawda posiadać majątek i prowadzić działalność gospodarczą 

przynoszącą zysk (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych), jednak nie powinna ona przysparzać 

członkom korzyści majątkowych ani być działalnością główną stowarzyszenia. Dochód wypracowany 

przez stowarzyszenie ma służyć realizacji celów statutowych, które wedle ustawy mają być celami 

niezarobkowymi. 
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Ograniczenia przy tworzeniu stowarzyszeń 

Do stowarzyszenia może przynależeć każda osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność 

do czynności prawnych, ale nie może być ona pozbawiona praw publicznych. W przypadku 

małoletniego obywatela Polski muszą zostać spełnione dodatkowe warunki. 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 musza stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat 

mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych 

w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez 

korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak 

jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być 

wybierani do władz tej jednostki. 

Stowarzyszenie może powołać tylko i wyłącznie osoba fizyczna, lecz aby ono powstało musi 

być to zrzeszenie minimum siedmiu osób. W stowarzyszeniu nie może mieć miejsca zasada, która 

obliguje członków do bezwzględnego posłuszeństwa wobec władz. 

Jeżeli zaś chodzi o cudzoziemców, mających miejsce zamieszkania na terytorium RP, mogą 

oni zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. 

Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP mogą wstępować do stowarzyszeń, 

których statuty przewidują taką możliwość. 

W Prawie o stowarzyszeniach wykluczono wprost członkostwo osób prawnych 

w stowarzyszeniach zwykłych. Nie przewidziano też zwykłego członkostwa osób prawnych 

w stowarzyszeniach rejestrowych. Ustawa stanowi, że osoba prawna może być jedynie wspierającym 

członkiem stowarzyszenia. Osoby prawne mogą być natomiast członkami związku stowarzyszeń, 

z tym zastrzeżeniem, że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi. 

Członkami stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego mogą być gminy, powiaty 

i województwa.  

Do stowarzyszeń nie należą: 

1. organizacje społeczne, które podlegają innym ustawom lub umowom, w tym także 

międzynarodowym 

2. kościoły wraz z innymi związkami wyznaniowymi, w tym także organizacje religijne, które są 

uregulowane ustawami uściślającymi stosunek państwa do kościoła bądź innych związków 

wyznaniowych 

3. komitety wyborcze powstałe w wyniku przeprowadzanych wyborów 

4. wszystkie partie polityczne 

Założenie stowarzyszenia zwykłego 

Osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają 

regulamin jego działania określający w szczególności: 

1) nazwę stowarzyszenia zwykłego,  

2) cel lub cele,  
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3) teren i środki działania, 

4) siedzibę,  

5) przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,  

6) zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,  

7) sposób nabycia i utraty członkostwa, 

8) a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. 

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. Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność 

z chwilą jego wpisu do ewidencji. 

Funkcjonowanie stowarzyszenia zwykłego 

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. 

Stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel albo zarząd. Podejmowanie przez 

przedstawiciela albo zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej 

zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez  pełnomocnictwa do 

dokonania tych czynności. 

Stowarzyszenie zwykłe nie może: 

1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych; 

2. zrzeszać osób prawnych; 

3. prowadzić działalności gospodarczej; 

4. prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, 

spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenie 

zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

Przekształcenie stowarzyszenia 

Stowarzyszenie zwykłe liczące co najmniej 7 członków, może przekształcić się 

w stowarzyszenie rejestrowe. Wymaga to zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego, 

wyrażonej w drodze uchwały. Stowarzyszenie zwykłe zawiadamia członków o zamiarze 

przekształcenia nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały 

o przekształceniu. 

Informację o podjęciu uchwały o przekształceniu przedstawiciel reprezentujący 

stowarzyszenie zwykłe albo zarząd stowarzyszenia niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości 

oraz zawiadamia o podjęciu tej uchwały wierzycieli stowarzyszenia zwykłego. Przekształcenie 

następuje z chwilą wpisu stowarzyszenia do KRS. Wniosek o wpis składają i podpisują wszyscy 

członkowie zarządu. 
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Likwidacja stowarzyszenia 

Zgodnie z art. 36 Prawa o stowarzyszeniach: 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. W razie rozwiązania 

stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora. 

Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, 

w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym 

uszczupleniem. Likwidator w szczególności powinien: 

1) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego 

nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania, jeżeli nie zachodzą warunki określone w art. 36 ust. 2 

(rozwiązanie stowarzyszenia przez sąd); 

2) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do 

publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego; 

3) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia 

z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy 

przedstawiają przyczyny opóźnienia sądowi, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione 

przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidatorów. Majątek zlikwidowanego 

stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub w uchwale walnego zebrania członków 

(zebrania delegatów) o likwidacji stowarzyszenia. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w 

tej sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny. Koszty likwidacji 

pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia. 

 

Autor: Tomasz Ignatiuk 

adwokat, doradca obywatelski, mediator 
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6. Fundacja - jakie są rodzaje, jak działa oraz jakie są jej cele 

Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami 

Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak:  

1) Ochrona zdrowia; 

2) Rozwój gospodarki i nauki; 

3) Oświata i wychowanie; 

4) Kultura i sztuka; 

5) Opieka i pomoc społeczna; 

6) Ochrona środowiska oraz 

7) Opieka nad zabytkami. 

Rodzaje fundacji: 

1. Publiczna – ma na celu poprawienie życia publicznego z różnych sektorów gospodarki, 

kultury, czy też polityki. 

2. Prywatna – nastawiona na uzyskanie celów prywatnych lub skierowanych do danej grupy 

społecznej. 

3. Non profit – brak celu prowadzenia działań gospodarczych. Na fundusz składają się 

darowizny, składki i dotacje. 

4. Not for profit – umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej, a jej środki przeznaczone 

są na wybrane cele opisane w statucie. 

Zasada określania celów w toku ustanawiania fundacji 

Cel fundacji powinien być wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji, złożonym 

w formie aktu notarialnego. Fundacje, jako instytucje prawne, na gruncie polskiej ustawy służyć 

powinny realizacji celów użyteczności publicznej, przy założeniu, że są to instytucje prawa 

prywatnego. 

Cel fundacji powinien być na tyle skonkretyzowany, aby można było stwierdzić na co 

fundator przeznacza środki majątkowe. Zakres możliwości przysługujących fundatorowi w zakresie 

wyboru celu jest więc bardzo szeroki. Fundacje mogą realizować niemalże każdy cel charytatywny lub 

społecznie albo gospodarczo użyteczny, o ile ma on charakter publiczny (nie leży w interesie kręgu 

osób związanych z fundatorem albo w interesie fundatora). 

Odnośnie zmiany celu fundacji, ustawa wskazuje, że fundator ustala statut fundacji, w którym 

oprócz elementów obowiązkowych, mogą znajdować się dodatkowe postanowienia, m.in. dotyczące 

zmiany celu lub samego statutu. Wynika stąd zatem, że zmiana celu fundacji po jej założeniu jest 

możliwa, o ile możliwość dokonania takiej zmiany przewidziana jest w statucie. Statut powinien 

określać podmiot uprawniony do dokonania zmian celów fundacji, a zmiana taka powinna pozostać 

w zgodzie z pierwotną wolą fundatora, wyrażoną w akcie fundacyjnym. 
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Działania fundatora w celu ustanowienia fundacji 

Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca 

zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą. Oświadczenie woli 

o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Zachowanie tej formy nie 

wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie. 

W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać: 

1) Cel fundacji oraz 

2) Składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację; 

Tymi składnikami majątkowymi mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji 

na własność rzeczy ruchome i nieruchomości. 

 Fundator ustala statut fundacji, który określa przede wszystkim jej: 

1) Nazwę, 

2) Siedzibę, 

3) Majątek, 

4) Cele, 

5) Zasady, 

6) Formy i zakres działalności, 

7) Skład i organizację zarządu, 

8) Sposób powoływania oraz 

9) Obowiązki i uprawnienia zarządu i jego członków. 

Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą wpisu do rejestru 

uzyskuje osobowość prawną. 

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację: 

Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach i statutu. Statut może zawierać 

postanowienie dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej. Podjęcie przez 

fundację działalności gospodarczej nieprzewidzianej w statucie wymaga uprzedniej zmiany statutu. 

Zmiana statutu fundacji wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 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. 

Nadzór na działalnością fundacji 

Organami sprawującymi nadzór nad działalnością fundacji jest właściwy minister i starosta. 

O zgodności działania fundacji z celem, w jakim fundacja została ustanowiona, orzeka sąd 

w postępowaniu nieprocesowym na wniosek właściwego ministra lub starosty. Fundacja składa 

corocznie właściwemu ministrowi sprawozdania ze swojej działalności.  
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Środki nadzorcze nad działalnością fundacji  

Właściwy minister lub starosta może wystąpić do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji, 

pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo postanowieniami statutu fundacji lub 

z przepisami prawa. Organ ten może jednocześnie zwrócić się do sądu o wstrzymanie wykonania 

uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy. 

Jeżeli działanie zarządu fundacji w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia 

statutu albo jest niezgodne z jej celem, minister lub starosta może wyznaczyć odpowiedni termin do 

usunięcia tych uchybień w działalności zarządu albo może żądać dokonania w wyznaczonym terminie 

zmiany zarządu fundacji. 

Po bezskutecznym upływie terminu albo w razie dalszego uporczywego działania zarządu 

fundacji w sposób niezgodny z prawem, statutem lub celem fundacji, minister lub starosta może 

wystąpić do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego. 

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. 

Sąd uchyli swe postanowienia o zawieszeniu zarządu fundacji i wyznaczeniu zarządcy 

przymusowego na wniosek zarządu fundacji, jeżeli z okoliczności wynika, że działania zarządu 

naruszające prawo, statut lub cele zostaną zaniechane. 

Reguły tworzenia fundacji w testamencie 

Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. 

Zachowania tej formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie.  

Jeżeli fundator ustanowił fundację w testamencie, a nie ustalił jej statutu i nie upoważnił do 

tej czynności innej osoby, stosuje się odpowiednio przepisy księgi IV Kodeksu cywilnego o poleceniu. 

Realizacja tego obowiązku obciąża współspadkobierców lub wykonawcę testamentu, o ile został on 

ustanowiony. Polecenie nie ogranicza się tylko do opracowania statutu, lecz obejmuje także jej 

zarejestrowanie. 

Fundacja, ustanowiona w testamencie przez spadkodawcą może być spadkobiercą, jeżeli 

zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu. 

Obowiązki sprawozdawcze 

Fundacje mają obowiązek złożyć właściwemu ministrowi do dnia 31 grudnia każdego roku  

coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły (również w sytuacji, gdy jest to niepełny 

rok kalendarzowy działalności licząc od dnia rejestracji fundacji w KRS). 

Nie stanowi wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego ograniczenie się przez fundację 

do przesłania wyłącznie rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z wymaganiami 

ustawy o rachunkowości. Ewentualne zawieszenie działalności przez fundację bądź też postawienie 

jej w stan likwidacji nie zwalnia z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o fundacjach. 
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Z obowiązku sprawozdawczego zwolnione są natomiast fundacje posiadające status 

organizacji pożytku publicznego, które zamieściły na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu 

Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w BIP sprawozdanie merytoryczne oraz 

sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane – jeśli 

statut fundacji nie stanowi inaczej - przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób 

umożliwiający ich identyfikację). 

Należy pamiętać także, iż zarządy fundacji zobowiązane są do dokonywania aktualizacji 

zarówno w przypadku treści statutów fundacji, jak też w przypadku poszczególnych wpisów 

w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym m.in. dotyczących zmiany siedziby, adresu, składu organów 

fundacji, a także organu sprawującego zewnętrzny nadzór nad fundacją. 

Zaskarżenie uchwały zarządu fundacji 

Organami uprawnionymi do wystąpienia do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji są 

właściwy minister lub starosta. Przesłankami zaskarżenia uchwały zarządu fundacji jest rażąca 

sprzeczność uchwały z celem fundacji albo z postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami 

prawa. Właściwy minister lub starosta może jednocześnie zwrócić się do sądu o wstrzymanie 

wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Sprawy o uchylenie uchwały zarządu fundacji 

rozpoznawane są w postępowaniu nieprocesowym. 
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7. List żelazny – nowe zasady na jakich podejrzany (oskarżony) może 

odpowiadać z wolnej stopy 

List żelazny jest dokumentem mającym na celu zagwarantowanie podejrzanemu 

(oskarżonemu) odpowiadanie z wolnej stopy w zamian za to, że zastosuje się on do określonych 

warunków. 

List żelazny może być wydany zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym. 

Nie jest jednak możliwe wydanie listu żelaznego w postępowaniu wykonawczym. Sprowadza się 

to do konkluzji, iż list żelazny może być wydany w postępowaniu karnym oraz postępowaniu 

karnoskarbowym, natomiast ustawodawca zrezygnował z możliwości wystawienia listu żelaznego 

w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu wykonawczym. 

Na etapie postępowania przygotowawczego, list żelazny wydaje właściwy sąd okręgowy, 

w którego okręgu dana sprawa będzie rozpoznawana. Jeżeli zaś wniosek o wydanie listu 

żelaznego zostanie sformułowany na etapie postępowania sądowego, decyduje o jego wydaniu 

sąd okręgowy, w którego okręgu sprawa jest rozpoznawana. Co do zasady sądem okręgowym 

właściwym miejscowo do wydania listu żelaznego będzie ten, w którego okręgu leży sąd 

rejonowy właściwy do rozpoznania sprawy, albo też ten sąd okręgowy, który właściwy będzie do 

jej rozpoznania jako sąd pierwszej instancji. 

Do wydania listu żelaznego konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: 

1) podejrzany (oskarżony) musi przebywać za granicą; 

2) podejrzany (oskarżony) złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub prokuratora 

w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy. 

Mieć jednak na uwadze należy, że istotne zmiany w ten instytucji zostały wprowadzone 

ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. poz. 1023). Ustawodawca określił, że zmiany regulacji dotyczących stosowania listu żelaznego 

mają na celu: 

 zapewnienie wpływu prokuratora na stosowanie tej instytucji na etapie 

postępowania przygotowawczego (art. 281 § 2 i 3 oraz art. 282 § 3); 

 ukształtowanie mechanizmu rozwiązywania kolizji listu żelaznego z wcześniej 

zastosowanym tymczasowym aresztowaniem poprzez wprowadzenie podstawy do 

obligatoryjnego uchylenia tymczasowego aresztowania przez sąd orzekający 

o wydaniu listu żelaznego (art. 281 § 4); 

  doprecyzowanie art. 284 § 2 stanowiącego podstawę do zaskarżenia postanowienia 

w przedmiocie wydania listu żelaznego; 

  dodanie unormowania przesądzającego o tym, że wniosek o wydanie podejrzanemu 

listu żelaznego nie wstrzymuje rozpoznania wniosku o zastosowanie wobec niego 

tymczasowego aresztowania, co akcentuje brak konkurencyjności obu zbiegających 

się postępowań incydentalnych (art. 284a). 



 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a2

6
 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

CHEŁMSKI 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisu art. 281 § 2 k.p.k. w postępowaniu 

przygotowawczym list żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego 

sprzeciwu. 

Tym samym jest to dość istotna zmiana, gdyż z jednej strony dodana została możliwość, że 

również prokurator może wnioskować o wydanie listu żelaznego, co stanowi doprecyzowanie 

dotychczasowej regulacji, zaś z drugiej strony, wprowadzony został instrument procesowy w postaci 

jego sprzeciwu. 

Innymi słowy, jeśli prokurator w postępowaniu przygotowawczym sprzeciwi się wnioskowi 

oskarżonego to sąd nie będzie mógł wydać listu żelaznego. To znacząco poszerza wpływ prokuratora 

na możliwość wydania listu żelaznego w postępowaniu przygotowawczym i w określonej konfiguracji 

procesowej de facto prokurator będzie mógł przesądzić o barku możliwości wydania przez sąd listu 

żelaznego. 

Należy jednak przyjąć, że w przypadku, gdy podejrzany składa oświadczenie, kiedy sprawa 

jest w stadium postępowania przygotowawczego, to powinno ono zawierać zapewnienie 

stawiennictwa nie tylko przed prokuratorem, lecz także przed sądem, jeśli tylko sprawa przejdzie do 

tego etapu postępowania. Odmowa wydania listu żelaznego przez sąd z tego powodu, że brak było 

oświadczenia o stawiennictwie na wezwanie prokuratora lub sądu, nie przekreśla możliwości jego 

wydania w późniejszym okresie, po uzupełnieniu tego braku, gdyż zmianie ulegną okoliczności. 

Ponadto pamiętać należy, że uzasadnienie wniosku sprowadzające się do zacytowania ustawowego 

zwrotu o przebywaniu za granicą nie jest wystarczające, lecz okoliczność należy tą okoliczność, co 

najmniej uprawdopodobnić. 

Spełnienie powyżej wymienionych przesłanek nie daje gwarancji wydania listu żelaznego, 

gdyż jego wydanie przez sąd ma charakter fakultatywny i podlega rozważeniu w oparciu o całokształt 

okoliczności sprawy oraz argumentację przedstawioną we wniosku o wydanie listu żelaznego. 

Przy wydaniu listu żelaznego istotny jest sam pobyt podejrzanego (oskarżonego) za granicą. 

Nie ma natomiast żadnego znaczenia obywatelstwo osoby, której dotyczy list żelazny. Może on zatem 

być wydany zarówno obywatelowi polskiemu przebywającemu za granicą, jak i obywatelowi państwa 

obcego oraz bezpaństwowcowi. 

List żelazny zapewnia podejrzanemu (oskarżonemu) pozostawanie na wolności aż do 

prawomocnego ukończenia postępowania, jeżeli podejrzany (oskarżony): 

1) będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu 

przygotowawczym - także na wezwanie prokuratora; 

2) nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju; 

3) nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób 

starał się utrudniać postępowanie karne. 

Należy mieć na uwadze, że w przypadku ewentualnego postępowania kasacyjnego, skazany 

nie korzysta z ochrony przewidzianej listem żelaznym. 

Wydanie listu żelaznego sąd okręgowy może uzależnić od złożenia poręczenia majątkowego. 

W takiej sytuacji postępowanie podzielone zostaje na dwa etapy. W pierwszej kolejności sąd 
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okręgowy wydaje postanowienie w przedmiocie poręczenia majątkowego, zaś po jego 

uprawomocnieniu się i uiszczeniu sumy poręczenia majątkowego, następuje drugi jego etap 

polegający na wydaniu listu żelaznego. 

Podejrzany (oskarżony) może być zatrzymany oraz tymczasowo aresztowany w związku z inną 

sprawą, albowiem list żelazny odnosi się jedynie do postepowania, w którym go wydano i nie 

rozciąga się na pozostałe postępowania. 

Sąd okręgowy orzeka o odwołaniu listu żelaznego w razie: 

1) nieusprawiedliwionego niestawienia się podejrzanego (oskarżonego) na wezwanie, 

2) naruszenia przez podejrzanego (oskarżonego) obowiązków określonych przepisem art. 

282 § 1 k.p.k., tj. obowiązku spełnienia warunków uzależniających wydanie listu 

żelaznego. 

O odwołaniu listu żelaznego orzeka właściwy miejscowo sąd okręgowy w formie 

postanowienia po przeprowadzeniu posiedzenia. W tej samej formie sąd orzeka o wydaniu listu 

żelaznego. 

W razie odwołania listu żelaznego z powodu naruszenia warunków wymienionych w art. 282 

§ 1 k.p.k., wartości majątkowe udzielone z tytułu poręczenia ulegają przepadkowi lub ściągnięciu. 

Orzeczenie w tym przedmiocie wydaje właściwy miejscowo sąd okręgowy na posiedzeniu o terminie 

którego należy powiadomić podejrzanego (oskarżonego) oraz jego obrońcę, poręczającego 

i prokuratora – gdyż mają oni prawo brać udział w tym posiedzeniu zgodnie z dyspozycją przepisu art. 

270 § 2 k.p.k. 

Zażalenie przysługuje na postanowienie o odmowie wydania listu żelaznego, o odwołaniu 

listu żelaznego oraz przepadku poręczenia i ściągnięcia sumy poręczenia majątkowego. Zaznaczyć 

należy, iż zażalenie nie przysługuje na postanowienie o wydaniu listu żelaznego. Zaskarżenie 

postanowienia co do wydania listu żelaznego jest dopuszczane jedynie odnośnie uzależnienia 

wydania go od złożenia poręczenia majątkowego tylko w tym zakresie. 
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8. Na czym polega zatarcie skazania 

Krajowy Rejestr Karny ma więc na celu prowadzenie ewidencji osób skazanych. Prawomocne 

skazanie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego – co niesie za sobą określone dla 

skazanego skutki w zakresie prawa karnego czy jego sytuacji społeczno-zawodowej. Umieszczenie 

wpisu o skazaniu w Krajowym Rejestrze Karnym wpływa m.in. na ustalenie recydywy, możliwość 

stosowania środków probacyjnych, tj. środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, czy 

chociażby na możliwość uzyskania pracy w sytuacji, gdy wymagana jest dla jej podjęcia 

niekaralność pracownika. 

Ustawodawca w przepisie art. 106 k.k. wprowadził instytucję zatarcia skazania, która 

powoduje fikcję prawną polegającą na tym, że skazanie z chwilą zatarcia uważa się za niebyłe, 

czego skutkiem jest usunięcie wpisu o skazaniu z Krajowego Rejestru Karnego. 

Skazanie zatarte nie może rodzić żadnych konsekwencji prawnych ani ograniczać praw osoby, 

której skazanie uległo zatarciu. Osoba taka może twierdzić, że nie była karana, a wszelkie 

informacje o jej karalności winny być usunięte z dokumentów, w których je zamieszczono. Za 

niebyłe uważa się przy tym nie tylko skazanie, lecz także samo popełnienie przestępstwa, co 

wprowadza fikcję prawną, że do popełnienia przestępstwa w ogóle nie doszło. 

Zatarcie skazania może nastąpić z mocy prawa, na podstawie postanowienia sądu (na 

wniosek) albo też na mocy aktu łaski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z art. 139 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). 

Z mocy prawa zatarcie skazania w następujących przypadkach: 

1) przy zmianie ustawy – jeśli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już 

zabroniony pod groźbą kary (art. 4 § 4 k.k.), 

2) z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby przy warunkowym zawieszeniu 

wykonania kary (art. 76 § 1 k.k.), 

3) z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania – w 

razie skazania na karę pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności (art. 107 § 

1 k.k.), 

4) z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej 

wykonania – w razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności (art. 107 § 3 k.k.), 

5) z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania – w 

razie skazania na karę ograniczenia wolności (art. 107 § 4 k.k.), 

6) z upływem 1 roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania – 

w razie skazania na grzywnę (art. 107 § 4a k.k.), 

7) z upływem 1 roku od wydania prawomocnego orzeczenia – w razie odstąpienia od 

wymierzenia kary (art. 107 § 5 k.k.), 

8) w razie zwolnienia skazanego żołnierza od kary pozbawienia wolności (art. 336 § 5 k.k.). 

Zgodnie z przepisem art. 107 § 6 k.k. jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek 

kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo 
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przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed 

wykonaniem środka zabezpieczającego. 

Wobec żołnierza służby zasadniczej, który został skazany, za przestępstwo określone w części 

wojskowej popełnione w czasie tej służby, na grzywnę, karę ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności nie przekraczającą roku, sąd może zarządzić zatarcie skazania po 

przeniesieniu go do rezerwy, jeżeli kara lub orzeczony środek karny zostały wykonane – o czym 

stanowi przepis art. 337 k.k. 

Na wniosek skazanego sąd może orzec o zatarciu skazania po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym 

okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 

lat (art. 107 § 2 k.k.). 

O wyłączeniu zatarcia skazania stanowi przepis art. 106a k.k. formułując zasadę, iż nie podlega 

zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za 

przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim 

poniżej lat 15. Takie skazanie może jednak zostać zatarte w drodze łaski Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej czy w ustawie amnestyjnej. 

Zatarcie przy zbiegu skazań zostało ujęte w przepisie art. 108 k.k., z którego wynika, że jeżeli 

sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli 

skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie 

popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań. 

Bieg okresów określonych decydujących o zatarciu skazania z mocy prawa lub uprawniających do 

zatarcia skazania w drodze orzeczenia sądu, nie może być liczony odrębnie dla poszczególnych 

wyroków, dotyczących sprawcy skazanego za dwa lub więcej przestępstw niepozostających w zbiegu. 

Bieg tych okresów rozpoczyna się w takiej sytuacji od daty wykonania, darowania lub przedawnienia 

wykonania kary orzeczonej ostatnim, dotyczącym sprawcy wyrokiem, a zatarcie skazania może 

nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wszystkich wyroków dotyczących konkretnego sprawcy. 
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