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DORADZTWO PRAWNE

Aktywność w ramach organizacji pozarządowych stwarza obowiązek dostosowania
się do specyﬁcznych wymogów prawnych, które regulują ich funkcjonowanie
od momentu powstania do zaprzestania działalności.
Nasza ﬁrma została założona przez Fundację Stabilo, a więc doskonale zna przepisy
prawne regulujące działalność NGO oraz posiada bogate doświadczenie praktyczne
w tej dziedzinie.
Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego
dla sektora pozarządowego. Współpracujący z nami prawnicy ciągle podnoszą swoje
kwaliﬁkacje aby móc sprostać problemom i wyzwaniom przed jakimi na co dzień
stają nasi klienci.
W ramach obsługi prawnej oferujemy:
1. Doradztwo w zakresie funkcjonowania organizacji:
W ramach tej usługi oferujemy m.in. pomoc w założeniu organizacji (także w wyborze
odpowiedniej formy prawnej), doradztwo w zakresie rejestracji, codziennego funkcjonowania oraz w przypadku chęci zakończenia działalności - w jej likwidacji.
Szczegółowy zakres doradztwa:
- założyć organizację (fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną),
- stworzyć oraz wprowadzić zmiany w statucie, przy uwzględnieniu indywidualnych
potrzeb założycieli oraz specyﬁki zakresu działalności,
- prawidłowo przeprowadzić postępowanie rejestrowe (KRS),
- uzyskać status organizacji pożytku publicznego, przybliżą także prawne aspekty
działalności odpłatnej pożytku publicznego,
- zatrudnić pracowników,
- prowadzić działalność gospodarczą w organizacji,
przedstawią najlepsze formy prowadzenia działalności gospodarczej,
- prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną,
- stworzyć oddział, placówkę, ﬁlię,
- w razie konieczności prowadzić spory w postępowaniach administracyjnych
i sądowych- oferujemy opracowanie strategii postępowania wobec organów
administracji publicznych w sytuacjach konfliktowych,
- stworzyć procedury wewnętrzne w organizacji.
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- odpowiedzialności władz organizacji oraz wzajemnych relacji jej organów,
- obowiązków formalno-prawnych organizacji, w tym sprawozdawczości,
- umów najczęściej stosowanych przez NGO w obrocie prawnym,
- ochrony danych osobowych,
- łączenia, dzielenia, likwidacji organizacji,
- montażu ﬁnansowego zamierzeń projektowych,
- kontroli w organizacji.
2. Doradztwo w zakresie realizacji projektów unijnych:
Nie zgadzasz się z oceną złożonego przez siebie projektu? Realizujesz projekty ﬁnansowane ze środków unijnych? Grozi Ci korekta ﬁnansowa nałożona za naruszenie
wytycznych? Ta usługa jest dla Ciebie!
Oferujemy:
- jednorazową poradę w kwestii problematycznej,
- kompleksowe prowadzenie sprawy,
- tworzenie odpowiedzi na pisma IP, IZ
- wsparcie podczas sporu z IP, IZ także w zakresie postępowań
sądowo-administracyjnych
- wsparcie merytoryczne i procesowe w sporach na etapie
postępowania administracyjnego (zażalenia, odwołania,
protesty, skargi na bezczynność).
3. Indywidualne specjalistyczne porady prawne
Nie możesz znaleźć rozwiązania swojego problemu? U nas uzyskasz indywidualnie dopasowane doradztwo w skomplikowanej sprawie na podstawie analizy stanu faktycznego.
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Uzyskasz także niezbędne informacje dotyczące:
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Potrzebujesz radcy prawnego, który wesprze Cię w sądzie? Nasi prawnicy w razie takiej
potrzeby będą reprezentowali Cię w sądzie przy prowadzeniu sporów:
- w sprawach cywilnych
- w postępowaniach z zakresu ubezpieczeń społecznych
- w postępowaniach w sprawach wpisu i zmian w KRS
- w dochodzeniu odszkodowań w przypadku szkód
wyrządzonych błędnymi decyzjami administracyjnymi
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu!
Umów się z nami na spotkanie. Proponujemy spotkanie w naszym biurze lub w dogodnym
dla naszych klientów miejscu i czasie, podczas którego zapoznamy się ze specyﬁką
organizacji oraz zaproponujemy dopasowane doradztwo w zakresie zgłoszonego
problemu.
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4. Reprezentacja procesowa
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KONTAKT
Siedziba:
ul. Szosa Chełmińska 121 A/20, 87-100 Toruń
NIP: 956-230-17-86
REGON: 341365772
KRS: 0000443581
Biuro:
ul. Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń
tel. 56 678 84 16
fax. 56 682 80 84
kom. 510 200 207
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