
 

 

 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ? 

 

Niniejszy tekst zawiera wskazówki na temat tego, gdzie szukać informacji prawnych 

kluczowych dla prawidłowego działania organizacji pozarządowej. Pokrótce zostaną tu 

omówione portale internetowe, na których takie informacje prawne możemy znaleźć. 

 

Na początek – niech każdy kto działa aktywnie w swojej organizacji – przypomni sobie, ile 

razy zadawał sobie pytanie, czy może postąpić tak, a nie inaczej, chcąc załatwić określoną 

sprawę dla organizacji i czy jego działanie będzie rodziło skutki prawne, a jeśli tak – to jakie? 

 

Zapewne odpowiedź na to pytanie jest dość oczywista. Im większa organizacja lub realizująca 

bardziej szeroko zakrojone działania, tym pytania te zdarzają się częściej. Warto zdać sobie 

sprawę z faktu, że przynajmniej część tych pytań i rodzących się w związku z nimi wątpliwości 

można rozstrzygnąć już na wstępie, pod warunkiem że wiadomo gdzie informacji prawnej 

szukać. Większość osób, które działają w III sektorze nie ma wykształcenia prawno-

administracyjnego lub nawet nie zetknęła się z przedmiotami związanymi z prawodawstwem 

w trakcie toku swojego kształcenia. 

 

Szczególnego znaczenia aspekty prawne nabierają w przypadku realizowania działań 

projektowych w ramach partnerstw międzynarodowych, ponieważ pojawia się wiele kwestii 

do rozwiązania - nieraz tych samych zagadnień - w różnych systemach prawa. W przypadku 

podmiotów (organizacji, instytucji, firm) działających na terenie UE, przynajmniej niektóre 

zagadnienia mają wspólne regulacje, choć oczywiście w różnym stopniu natężenia. Gdy nasza 

organizacja jest liderem takiego partnerstwa międzynarodowego, musi zdawać sobie sprawę 

z obowiązujących ją zasad prawnych, w szczególności gdy grant ma charakter środków 

publicznych. Nie ulega wątpliwości, że posiadanie aktualnej i rzetelnej informacji co do 

prawa jest również istotne w momencie, gdy dana organizacja prowadzi działalność 

gospodarczą. 

 

Niniejszy tekst jest początkiem zaspokojenia niedoborów informacji na temat tego, gdzie 

szukać informacji prawnych kluczowych dla prawidłowego działania organizacji 

pozarządowej. Poniżej pokrótce omówiono portale internetowe, na których informacje 

prawne możemy znaleźć. Pamiętajmy, że moc urzędową mają tylko publikatory o 

charakterze urzędowym. Oczywiście ze względu na usytuowanie Polski w strukturach Unii 

Europejskiej, w aspekcie międzynarodowym, autor odnosi się właśnie do zasobów unijnych. 

1. Najważniejszym i podstawowym źródłem informacji jest publikowany obecnie 

jedynie w formie elektronicznej Dziennik Ustaw. Zawiera on aktywny spis aktów 



 

 

prawnych: Konstytucję, Ustawy, Rozporządzenia oraz teksty jednolite tych aktów, 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych 

w Dzienniku Ustaw oraz inne akty prawne na mocy przepisów szczególnych. Dzienniki 

Ustaw są pogrupowane wedle roczników, a w ich ramach według numerów Dziennika 

do 2012 r. oraz według pozycji po 2012 r. Można także dokonywać wyszukiwania 

aktów, np. po numerze, dacie wydania, organie, typie aktu, tytule, itd. 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/ 

 

2. Następnym źródłem informacji jest Monitor Polski, który zawiera m.in.: zarządzenia, 

uchwały Rady Ministrów oraz teksty jednolite tych aktów, orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim 

lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone. Zawiera również uchwały 

Zgromadzenia Narodowego, Sejmu i Senatu, akty urzędowe Prezydenta, 

postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, a także inne akty prawne oraz ogłoszenia, 

obwieszczenia i komunikaty organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak 

stanowią, jak również inne akty prawne, ogłoszenia i obwieszczenia zastrzeżone do 

ogłoszenia w Monitorze Polskim na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. 

Możliwe jest dokonywanie wyszukiwania w trybie opisanym w pkt 1. 

http://www.monitorpolski.gov.pl/ 

 

3. Źródłami informacji są także publikatory niektórych instytucji, w postaci: Dzienników 

Urzędowych Ministrów kierujących działami administracji rządowej, Dzienniki 

Urzędowe Urzędów centralnych, Wojewódzkich Dzienników Urzędowych (WDU). 

Zawierają akty wydawane przez te organy na mocy przepisów powszechnie 

obowiązujących lub stanowią publikator dla np. uchwał jednostek samorządu 

terytorialnego. Możliwe jest korzystanie z wyszukiwania aktów wedle dat, treści w 

tytule czy według organów wydających (WDU). 

http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-ministerstw.html 

http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-urzedow.html 

http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-wojewodztw.html 

 

4. Dotychczas omówione publikatory miały charakter krajowy. Oczywiście w przypadku 

np. wdrażania poszczególnych Dyrektyw UE mają one decydujące znaczenie, bowiem 

to właśnie poprzez Ustawy organy prawodawcze w Polsce dokonują procesu 

wdrażania takich Dyrektyw. Jednak w tym miejscu czas na zaprezentowanie 

publikatora o charakterze międzynarodowym, czyli Dziennika Urzędowego Unii 

Europejskiej (DUUE). To właśnie w nim znajdziemy interesujące nas: Akty o 

charakterze traktatowym, Dyrektywy, Rozporządzenia, Decyzje, Rezolucje, 

Orzecznictwo sądów unijnych, akty przygotowawcze lub Umowy międzynarodowe. 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-ministerstw.html
http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-urzedow.html
http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-wojewodztw.html


 

 

DUUE wydawany jest w formie elektronicznej. Generalnie Dziennik Urzędowy UE 

dzieli się na dwa typy: L – Akty prawne oraz C – Informacje i zawiadomienia. Istnieje 

możliwość wyszukiwania interesujących nas informacji po dacie, typie aktu, jego 

numerze, organie wydającym, numerze CELEX, temacie, autorze. Zawiera również 

dwie serie pomocnicze: CI - zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, ogłoszenia o 

naborze pracowników, itp. oraz LI i CI – uelastyczniające wydawanie Dziennika w 

podstawowych formach. Każdy akt prawny ma swoją wersję w języku polskim i to 

tłumaczenie ma moc urzędową. 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html 

 

5. Nie możemy zapomnieć także o stronach wspomagających proces informacyjny nie 

tylko co do brzemienia prawa, ale także jego stosowania i interpretacji. Oto kilka 

serwisów internetowych, jakie warto mieć na uwadze: 

 Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych  

 https://orzeczenia.ms.gov.pl/ 

 Europejski portal e-sprawiedliwość 

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=pl 

 Internetowy Portal Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 

http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Szukaj?cid=1 

 Orzecznictwo sądów UE 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 
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