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Magdalena Obracaj

Problem ujawnienia wKrajowymRejestrze S¹dowym
organówstowarzyszenia

1. Uwagi wstêpne

Od wielu lat w Polsce trwa proces dostosowywania obowi¹zuj¹cego
dotychczas ustawodawstwa do zachodz¹cych w kraju zmian ustrojo-
wych, politycznych i ekonomicznych. Polski system legislacyjny jest
równie¿ sukcesywnie dostosowywany do prawa Unii Europejskiej.
Uchwalona przez Sejm w dniu 20 sierpnia 1997 r. (wesz³a w ¿ycie
1 stycznia 2001 roku) ustawa o Krajowym Rejestrze S¹dowym1 jest jedn¹
z podstawowych regulacji nadaj¹cych nowy kszta³t prawu handlowemu
w Polsce. Ustawa o Krajowym Rejestrze S¹dowym wraz z pakietem
przepisów wykonawczych reguluje instytucjê s¹dowego rejestru � po-
wszechnej ewidencji jednostek organizacyjnych, które uczestnicz¹ w sze-
roko rozumianym obrocie cywilnym. Ustawa ta jest podstaw¹ funkcjo-
nowania i prowadzenia dzia³alno�ci przez przedsiêbiorców oraz przez inne
podmioty, którym przepisy reguluj¹ce ich ustrój zapewniaj¹ przez wpis
nabycie osobowo�ci prawnej, a których zasadniczym przedmiotem dzia-
³alno�ci nie jest dzia³alno�æ gospodarcza. W�ród tej ostatniej grupy pod-
miotów znajduj¹ siê miêdzy innymi stowarzyszenia.
Reformy przynios³ywiele nowych rozwi¹zañ organizacyjnoprawnych,

które stanowi¹ przedmiot dyskusji, a tak¿e wywo³uj¹ o¿ywione polemiki
w praktyce.

1 Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z pó�n. zm., dalej w skrócie KRS
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2. Przegl¹d �róde³ prawa

Fundamentalnym aktem prawnym reguluj¹cym problematykê stowa-
rzyszeñ w polskim porz¹dku prawnym jest Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.2 (przepisy art. 12 i art. 58). Obok
powo³anych norm konstytucyjnych wskazaæ nale¿y normy i standardy
miêdzynarodowe wi¹¿¹ce Rzeczpospolit¹ Polsk¹, a zw³aszcza dwie
podstawowe w zakresie przyznania prawa do swobodnego zrzeszania siê,
umowy miêdzynarodowe:
A.Miêdzynarodowy Pakt PrawObywatelskich i Politycznych (art. 22)

przyjêty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 16 grudnia 1966 r. wraz
z protoko³em fakultatywnym3,
B. Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i PodstawowychWolno�ci

sporz¹dzona w Rzymie w dniu 4 listopada 1955 r. (art. 11)4.
W�ród ustaw reguluj¹cych funkcjonowanie stowarzyszeñ nale¿y

wymieniæ przede wszystkim te o podstawowym znaczeniu:
1) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. � Prawo o stowarzyszeniach5,
2) ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym

wraz z pakietem rozporz¹dzeñ wykonawczych,
3) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. � Kodeks postêpowania cywil-

nego6, a tak¿e
4) ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej7 (dotyczy

stowarzyszeñ kultury fizycznej i pozostaje poza sfer¹ niniejszych rozwa-
¿añ).

3. Znaczenie wolno�ci zrzeszania siê i jej ograniczenia w ujêciu
konstytucyjnym

Stowarzyszenie spe³nia rolê podstawowej instytucji zapewniaj¹cej jedno
z najistotniejszych praw obywateli � prawo do swobodnego zrzeszania
siê, czego gwarantem obok norm prawa miêdzynarodowego s¹ normy
ustawy zasadniczej.

2 Dz.U. Nr 78, poz. 483, dalej Konstytucja.
3 Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167 i 168, Dz.U. z 1994 r. Nr 23, poz. 80 i 81.
4 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z pó�n. zm.
5 Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, dalej w skrócie pr. o stow. lub ustawa.
6 Dz.U. Nr 43, poz. 296 z pó�n. zm., dalej k.p.c.
7 Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889.



45

Problem ujawnienia w Krajowym Rejestrze S¹dowym organów stowarzyszenia

W ujêciu Konstytucji wolno�æ zrzeszania siê w stowarzyszeniach
obejmuje wolno�æ zarówno tworzenia, jak i dzia³ania stowarzyszeñ, a wo-
bec niemo¿no�ci pozytywnego okre�lenia tre�ci pojêcia �wolno�æ�, zrze-
szaj¹cy siê mog¹ czyniæ wszystko, czego prawo im nie zabrania, tak¿e
rozwi¹zaæ stowarzyszenie. W razie zaistnienia sporu, organ w³adzy pu-
blicznej lub s¹d powinien wskazaæ podstawê prawn¹ dla ograniczenia tej
wolno�ci. Podstawowym przepisem reguluj¹cym wolno�æ zrzeszania siê
w stowarzyszeniach jest przepis art. 12 Konstytucji: �[r]zeczpospolita
Polska zapewnia wolno�æ tworzenia i dzia³ania zwi¹zków zawodowych,
organizacji spo³eczno-zawodowych rolników, stowarzyszeñ, ruchów oby-
watelskich, innych dobrowolnych zrzeszeñ oraz fundacji�, natomiast zgod-
nie z przepisem artyku³u 58 ust. 1, ka¿demu zostaje zapewniona wolno�æ
zrzeszania siê.
O ogromnym znaczeniu przedmiotowej wolno�ci �wiadczy fakt re-

gulacji tychwarto�ciw rozdziale I i IIKonstytucji. Donios³o�æ tejwolno�ci
uwypukli³ S¹dApelacyjnywWarszawiepostanowieniemzdnia 24kwietnia
1998 r.8, w którym uzna³, ¿e art. 12 i 58 Konstytucji to �ród³o wolno�ci
zrzeszania siê, nale¿¹cej do wolno�ci obywatelskich. Wolno�ci te umo¿-
liwiaj¹ postêpowanie wed³ug w³asnej woli zainteresowanych osób, nie-
zale¿nie od pañstwa i jego ustaw, nie mog¹ byæ jednostkom przyznawane
lub cofane. Wolno�æ zrzeszania siê przys³uguje zarówno obywatelom
polskim, jak i cudzoziemcom (w tym bezpañstwowcom) oraz osobom
prawnym9.

4. Pojêcie, powstanie i struktura stowarzyszenia
Stowarzyszenia s¹ jedn¹ z podstawowych form prawnych organizacji

pozarz¹dowych10, stanowi¹c, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 2 ust. 1
pr. o stow., dobrowolne, samorz¹dne, trwa³e zrzeszenia o celach nieza-
robkowych, pragn¹cych realizowaæ okre�lone wspólne zadania. Prawo
o stowarzyszeniach, jak i przepisy innych ustaw, nie definiuje pojêcia
zrzeszenia, wskazuj¹c jedynie wyró¿niaj¹ce je cechy.

8 Zob.postanowienie z dnia 24 kwietnia 1998 r. S¹duApelacyjnegowWarszawie I ACa
17/98 z uzasadnieniem, Apelacja 1999, nr 1, s. 8.

9 B. B a n a s z a k, M. J a b ³ o ñ s k i, [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej oraz
komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., red. J. Boæ, Wroc³aw 1997, s. 110; zob. te¿ art.
1 ust. 1 oraz art. 3 i 4 pr. o stow.

10 H. I z d e b s k i, Fundacje i Stowarzyszenia, Warszawa 2001, s. 12 i nast.
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Do utworzenia stowarzyszenia11 potrzebne s¹ nastêpuj¹ce akty:
1) podjêcie przez cz³onków za³o¿ycieli uchwa³y o powo³aniu stowa-

rzyszenia,
2) uchwalenie przez za³o¿ycieli statutu stowarzyszenia i dokonanie

przez nich wyboru komitetu za³o¿ycielskiego12,
3) z³o¿enie przez komitet za³o¿ycielski dow³a�ciwegomiejscowo s¹du

wniosku o rejestracjê wraz z wymaganymi ustaw¹ dokumentami13,
4) przeprowadzenie przez s¹d rejestrowy postêpowania rejestrowego

na zasadach okre�lonych w ustawie � Prawo o stowarzyszeniach14, prze-
pisach o Krajowym Rejestrze S¹dowym oraz kodeksie postêpowania
cywilnego,
5) dokonanie wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru S¹dowego.
Stowarzyszenie utworzyæ mog¹ obywatele polscy maj¹cy pe³n¹ zdol-

no�æ do czynno�ci prawnych i nie pozbawieni praw publicznych oraz
cudzoziemcy maj¹cy miejsce zamieszkania na terytorium RP (art. 3 ust.
1 i art. 4 ust. 1 ustawy). Pozostali cudzoziemcy (o ile przewiduje to statut)
oraz ma³oletni (na zasadach okre�lonych w art. 3 ust. 2 i 3 pr. o stow.)
mog¹ tylko przystêpowaæ do ju¿ istniej¹cych stowarzyszeñ.
Za³o¿ycieli musi byæ co najmniej piêtnastu, co zarazem stanowi

minimaln¹ liczbê cz³onków.
Przepis art. 10 ustawy wskazuje obligatoryjn¹ tre�æ statutu, którego

uchwalenie jest najwa¿niejsz¹ czynno�ci¹ podczas tworzenia stowarzysze-
nia, a pozarejestrowaniuokre�la jegoustrój, organizacjê i sposóbdzia³ania15.
Obecnie dominuj¹cym pogl¹dem w doktrynie16 i orzecznictwie17,

odno�nie do charakteru prawnego statutu, jest koncepcja, zgodnie z któr¹

11 Pos³uguj¹c siê pojêciem �stowarzyszenie� odnoszê je do stowarzyszeñ posiadaj¹cych
osobowo�æ prawn¹ (dawne stowarzyszenie zarejestrowane), poza sfer¹ zainteresowania
pozostawiaj¹c stowarzyszenia zwyk³e, okre�lone w art. 40 ust. 1 pr. o stow. jako �uprosz-
czona forma stowarzyszenia�, nie podlegaj¹ca rejestracji.

12 Art. 9 pr. o stow.
13 Art. 12 pr. o stow.
14 Ibidem art. 13 i 15.
15 Por. art. 35 i 38 k.c.
16 Tak m.in. M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K.Pietrzykow-

skiego, t. I, Warszawa 2002; A. K i d y b a, Ustawa o fundacjach. Prawo o stowarzysze-
niach, Warszawa 1997, s. 64.

17 S¹dNajwy¿szywuzasadnieniuuchwa³y sk³adu siedmiu sêdziówzdnia15pa�dziernika
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stanowi on umowê prawa cywilnego, a wiêc dochodzi do skutku z mocy
o�wiadczeñ woli osób tworz¹cych stowarzyszenie. Do oceny skutków
prawnych tej¿e umowy oraz jej wyk³adni stosuje siê przepisy art. 56, 58
i 65 k.c.
Konsekwentnie nale¿y równie¿ dopu�ciæ mo¿liwo�æ stosowania do

statutu przepisów o przedstawicielstwie (art. 85-109 k.c.) oraz przepisów
normuj¹cych wady o�wiadczenia woli (art. 82-88 k.c.)18.
Konieczne postanowienia statutu zosta³y okre�lone w przepisie art. 10

pr. o stow.
Zanim dojdzie do zarejestrowania stowarzyszenia, a tym samym

uzyskania przez nie osobowo�ci prawnej, o czym bêdzie mowa ni¿ej,
pierwsz¹ czynno�ci¹ na drodze do jego powstania jest odbycie tzw.
zgromadzenia (zebrania) za³o¿ycieli. Minimalna wymagana liczba uczest-
nicz¹cych to 15 osób, górna granica, wobec milczenia ustawodawcy,
wydaje siê byæ nieograniczona.
Z posiedzenia zebrania za³o¿ycieli nale¿y sporz¹dziæ protokó³ uwidocz-

niaj¹cy m.in. wybór komitetu za³o¿ycielskiego, którego sk³ad osobowy
za³o¿yciele wybieraj¹ wy³¹cznie spo�ród siebie. Za czynno�ci stowarzy-
szenia przed jego zarejestrowaniem i prawne skutki tych czynno�ci ponosz¹
odpowiedzialno�æ osoby fizyczne. Skoro byt prawny stowarzyszenia
rozpoczyna siê z chwil¹ jego zarejestrowania, a przedtem stowarzyszenie
nie istnieje, zatem odpowiedzialno�æ jego organów rozpocznie siê dopiero
z chwil¹ wpisania stowarzyszenia do rejestru19.
Komitet za³o¿ycielski ma obowi¹zek z³o¿enia do s¹du rejestrowego

wniosku o rejestracjê, za³¹czaj¹c statut oraz listê za³o¿ycieli obejmuj¹c¹
imiona i nazwiska, datê i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, ich
w³asnorêczne podpisy, protokó³ z wyboru komitetu za³o¿ycielskiego, in-
formacjê o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia (adres siedziby

1985 r., maj¹cej moc zasady prawnej, III CZP 40/85, OSNC 1986, nr 6, poz. 86; OSP
1989, nr 3, poz. 57, glosa L. S t e c k i e g o, Przegl¹d orzecznictwa i pi�miennictwa z za-
kresu prawa spó³dzielczego, Roczniki Spó³dzielczego Instytutu Badawczego 1986, s. 186-
193, za umowê uzna³ statut stowarzyszenia S¹dApelacyjny w Katowicach, w postanowie-
niu z dnia 24wrze�nia 1997 r. IACa 493/97 (OSA1998, nr 10, poz. 43) oraz S¹dApelacyjny
w Warszawie, w postanowieniu z dnia 8 czerwca 2000 r. I ACa 806/00 (OSA 2002, nr 1,
poz. 1).

18 P. S u s k i, Stowarzyszenia w prawie polskim, Warszawa 2002, s. 144.
19 Ibidem, s. 95 i nast.
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stowarzyszenia jest ujawniany na formularzu wniosku KRS W20). Tym
samymjestonuprawniony i zobowi¹zanydodokonaniawszelkichczynno�ci
zwi¹zanych z rejestracj¹ stowarzyszenia (wszyscy cz³onkowie komitetu
za³o¿ycielskiego winni podpisaæ siê pod wnioskiem, co wynika z cha-
rakteru owej reprezentacji jako reprezentacji ³¹cznej).
Komitet za³o¿ycielski nie jest natomiast uprawniony do reprezentowa-

nia stowarzyszenia, które uzyska³o ju¿ osobowo�æ prawn¹20.

5. Organy stowarzyszenia, sposób reprezentacji

Z uwagi na przedmiot niniejszego opracowania, przybli¿yæ nale¿y
kwestie zwi¹zane z organami stowarzyszenia oraz sposobem reprezentacji
podmiotu.
Trzy wymienione w ustawie organy stowarzyszeñ s¹ obligatoryjne

i jako takie musz¹ zostaæ wskazane w statucie. Tym samym, zgodnie z art.
11 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 5 pr. o stow., organy stowarzyszenia
stanowi¹:
1) walne zebranie cz³onków (mo¿e zostaæ zast¹pione przez zebranie

delegatów, je¿eli statutu to przewiduje, ale przy uregulowaniu w statucie
kwestii wyboru delegatów i czasu trwania ich kadencji),
2) zarz¹d,
3) organ kontroli wewnêtrznej.
Walne zebranie cz³onków jest organem uchwa³odawczym, co powo-

duje, ¿e najwa¿niejsze kompetencje winny zostaæ zastrze¿one dla tego
organu (takie jak np. uchwalanie zmian w statucie czy wybór pozosta³ych
organów). Istnieje domniemanie kompetencji zebrania, wynikaj¹ce ze zd.
2 ust. 1 art. 11 ustawy21.
Zarz¹d stowarzyszenia jest organem wykonawczym, kieruj¹cym sto-

warzyszeniem i zapewniaj¹cym jego reprezentacjê na zewn¹trz (najogól-
niej rzecz ujmuj¹c reprezentacja oznacza uprawnienie do sk³adania o�wiad-
czeñwoliw imieniu podmiotu przez uprawnione osoby). Zaznaczyæ nale¿y,
¿e �zarz¹d� jest nazw¹ w³asn¹ i nie mo¿e organowi temu zostaæ nadana

20 Tak orzeczenie S¹du Apelacyjnego w £odzi z dnia 23 marca 1995 r. I Acz 113/95,
OSA 1995, nr 6, poz. 34.

21 �W sprawach, w których statut nie okre�la w³a�ciwo�ci w³adz stowarzyszenia, po-
dejmowanie uchwa³ nale¿y do walnego zgromadzenia cz³onków�.
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inna nazwa (w przeciwieñstwie do �organu kontroli wewnêtrznej�, co
stanowi nazwê rodzajow¹, a zatem organ ten mo¿e zostaæ ró¿nie nazwa-
ny, byle nazwa ta odzwierciedla³a funkcjê, jaka zosta³a mu przypisana
ustaw¹).
Dane okre�laj¹ce organ uprawniony do reprezentacji, sposób repre-

zentacji i daneosóbwchodz¹cychwsk³adzarz¹duwpisuje siê doKrajowego
Rejestru S¹dowego22.
Postanowienie o wpisaniu do rejestru sk³adu zarz¹du ma charakter

deklaratoryjny (co oznacza, ¿e postanowienie, a nastêpnie dokonywany
wpis w rejestrze nie tworzy, a jedynie potwierdza dokonan¹ czynno�æ;
cz³onkowie zarz¹du pe³ni¹ funkcjê w tym organie od chwili podjêcia
uchwa³y o ich wyborze).
Ostatnim obligatoryjnym organem stowarzyszenia jest organ kontroli

wewnêtrznej, który najczê�ciej nosi nazwê �komisja rewizyjna�. Wobec
milczenia ustawodawcy nale¿y przyj¹æ, ¿e nie musi to byæ organ kole-
gialny, jednak ilo�æ osóbwchodz¹cychw jego sk³ad (podobnie jakw sk³ad
zarz¹du) winna zostaæ okre�lona w statucie. W praktyce, w oparciu
o rozumienie pojêæ �organ�, �komisja�, ukszta³towanych w jêzyku pol-
skim, przyjmuje siê, ¿e winien jednak to byæ organ kolegialny, a zatem
co najmniej trzyosobowy.
Sk³adosobowyorganukontroliwewnêtrznejpodlegaujawnieniuw KRS.

6. Rejestracja � uzyskanie przymiotu osoby prawnej

Wart. 58ust. 3KonstytucjiRPprzewidziano formêustawydlaokre�lenia
rodzajów zrzeszeñ, które podlegaj¹ s¹dowej rejestracji, formê nadzoru nad
nimi oraz tryb rejestracji. Zasygnalizowaæ jedynie nale¿y, ¿e w obecnym
ujêciu prawa o stowarzyszeniach nadzór zewnêtrzny nad tymi podmio-
tami ograniczony jest do minimum (organ nadzoru okre�la art. 8 ust. 5
ustawy), a �rodki nadzoru stosuje s¹d.
W wypadku stowarzyszeñ wy¿ej powo³any przepis ustawy zasadni-

czej konkretyzuj¹ co do rejestracji przepisy art. 12-17 oraz art. 21 pr.
o stow., a tak¿e przepisy ustawy o KRS.
Obowi¹zek rejestracji stowarzyszeñ podyktowany jest wzglêdami

porz¹dkowymi � rejestracja gwarantuje prawid³owe funkcjonowanie

22 Dalej KRS.
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stowarzyszenia i zapewniamo¿liwo�æ jego dzia³ania.Wwyniku rejestracji
stowarzyszenie nabywa osobowo�æ prawn¹ (art. 37 k.c. i 17 pr. o stow.).
W styczniu 2001r. miejsce lokalnych systemów ewidencji podmiotów

bior¹cych udzia³ w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym zaj¹³
utworzony ustaw¹ oKrajowymRejestrze S¹dowymogólnokrajowy rejestr
prowadzony w systemie informatycznym, który pozwala na niezw³oczne
przekazanie danych z danego s¹du rejestrowego do bazy centralnej.
Z mocy KRS rejestr ów tworz¹ trzy samodzielne rejestry:
1) rejestr przedsiêbiorców,
2) rejestr stowarzyszeñ i innych organizacji spo³ecznych i zawodo-

wych, fundacji oraz publicznych zak³adów opieki zdrowotnej23,
3) rejestr d³u¿ników niewyp³acalnych.
Wszystkie one funkcjonuj¹ w ramach jednolitego systemu informa-

tycznego.
Istotne informacje zwi¹zane z funkcjonowaniem stowarzyszenia s¹

ujawniane w drugim z wymienionych rejestrów (art. 49 ust. 1 KRS), przy
czym nale¿y nadmieniæ, ¿e podmiot prowadz¹cy dzia³alno�æ gospodarcz¹
podlega równie¿ wpisaniu do rejestru przedsiêbiorców (art. 50 i 36 pkt
13 KRS).W rejestrze stowarzyszeñ i innych organizacji spo³ecznych i
zawodowych ujawniane s¹ podmioty, których zasadniczym przedmiotem
dzia³alno�ci nie jest dzia³alno�æ gospodarcza.
Wraz z wej�ciem w ¿ycie KRS nast¹pi³y jedynie kosmetyczne zmiany

prawa o stowarzyszeniach, polegaj¹ce na wprowadzeniu uregulowañ do-
tycz¹cych w³a�ciwo�ci s¹dów rejonowych i wydzia³ów gospodarczych
KRS jako w³a�ciwych rzeczowo do prowadzenia rejestru24.
W postêpowaniu o zarejestrowanie stowarzyszenia zastosowanie maj¹

przepisy art. 12-21 pr. o stow., ustawa o KRS, przepisy kodeksu po-
stêpowania cywilnego (art. 509 § 2, 5191 § 3, art. 6941-6948, przepisy
o postêpowaniu nieprocesowym, stosowane w zwi¹zku z art. 7 KRS oraz
przepisy o procesie stosowane odpowiednio w zw. z art. 13 § 2), sto-
sowane w przedstawionej kolejno�ci.
Wnioskodawc¹ w omawianym postêpowaniu zazwyczaj jest stowa-

rzyszenie; wniosek o wpis do KRS sk³ada podmiot podlegaj¹cy wpisowi

23 Dalej: rej. stow. i in.
24 Zob. KRS, rozdzia³ 5; zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych i przepisy koñcowe �

art. 73.
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do tego rejestru, je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej, cowynika
wprost z art. 6943 § 1 k.p.c. Ustawa wskazuje, kto dzia³a w imieniu
stowarzyszenia (art. 38 k.c., 67 § 1 k.p.c.): komitet za³o¿ycielski (art.
12 pr. o stow.), zarz¹d (art. 21 pr. o stow.) oraz w sytuacjach przewi-
dzianych prawem likwidator (art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 pr. o stow.) i kurator
(art. 30 pr. o stow.).
Zgodnie z art. 19 ust. 2 KRS wniosek o wpis do rejestru sk³ada siê

na urzêdowym formularzu, którego wzory okre�la rozporz¹dzenie Mi-
nistra Sprawiedliwo�ci z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie okre�lenia
wzorówurzêdowych formularzywnioskówowpis doKrajowegoRejestru
S¹dowego oraz sposobu i miejsca ich udostêpniania25.
Wniosek o rejestracjê stowarzyszenia nale¿y z³o¿yæ na formularzach

oznaczonych symbolami KRS W20 i KRS WF (dla cz³onków komitetu
za³o¿ycielskiego).Wniosekwprzedmiocie ujawnienia organów stowarzy-
szenia przed³o¿yæ nale¿y na formularzu KRS WK26.

7. De lega lata � de lege ferenda postawionego problemu

Chc¹c rozwa¿yæmeritum zagadnienia niniejszego opracowania, nale¿y
odnie�æ siê do dwóch re¿imów prawnych: obowi¹zuj¹cego od momentu
wej�cia w ¿ycie KRS tj. od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 23.01.2002 r.,
kiedy to wesz³a w ¿ycie ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze
S¹dowym, ustawy � Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o Krajowym Re-
jestrze S¹dowym i ustawy � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej27 oraz stanu
prawnego obowi¹zuj¹cego po dniu 23.01.2002 r. do nadal.
Po wej�ciu w ¿ycie ustawy o KRS, s¹d rejestrowy dokonywa³ pierw-

szego wpisu stowarzyszenia, ujawniaj¹c w rejestrze jedynie komitet za-
³o¿ycielski i jednocze�nie odmawiaj¹c wpisu zarz¹du i komisji rewizyjnej
(w sytuacji kiedy wnioskodawca domaga³ siê ujawnienia organów), al-
bowiem, zgodnie z brzmieniem art. 12 w zw. z art. 17 w zw. z art. 11
pr. o stow., jak o tym by³a mowa, zebranie za³o¿ycieli powo³uje jedynie
komitet za³o¿ycielski, uprawniony do reprezentowania za³o¿ycieli przed
s¹dem do momentu zarejestrowania stowarzyszenia, z któr¹ to chwil¹

25 Dz.U. Nr 118, poz. 1247.
26 Ibidem, por. odpowiednio: za³¹cznik nr 12, 45 i 50.
27 Dz.U. z 2002 r. Nr 1, poz. 2.
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uzyskuje ono osobowo�æ prawn¹ i mo¿e rozpocz¹æ dzia³alno�æ. Dopiero
po uzyskaniu osobowo�ci prawnej mo¿e zostaæ zwo³ane walne zebranie
cz³onków, bêd¹ce najwy¿sz¹ w³adz¹ stowarzyszenia i z tego wzglêdu
uprawnione do wyboru organów osoby prawnej w postaci zarz¹du i or-
ganu kontroli wewnêtrznej.
W tym stanie prawnym dzia³anie s¹du by³o w pe³ni uzasadnione, gdy¿

nie istnia³ przepis materialny i proceduralny daj¹cy mo¿liwo�æ dokonania
wyj¹tku od ogólnych zasad ujawniania i rejestrowania organów stowa-
rzyszenia przed uzyskaniem przez podmiot osobowo�ci prawnej.
Od dnia 23.01.2002 r. nast¹pi³a, szczególnie oczekiwana przez osoby

zak³adaj¹ce stowarzyszenia, zmiana brzmienia przepisu art. 52 KRS28,
który obecnie zezwala na ujawnienie organu reprezentacji, je¿eli zosta³
powo³any przed zarejestrowaniem stowarzyszenia.
Obecnie obowi¹zuj¹cy przepis art. 52 KRS usankcjonowa³ mo¿liwo�æ

powo³ywania przez grupê osób fizycznych organy osoby prawnej, co
narusza bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce odnosz¹ce siê do osób prawnych
przepisy kodeksu cywilnego i przepisy prawa o stowarzyszeniach.
Dokonuj¹c powy¿szych zmian, ustawodawca nie dokona³ bezwzglêd-

nie koniecznej nowelizacji ustawy � Prawo o stowarzyszeniach, w kon-
sekwencji czego, na tle obecnie obowi¹zuj¹cego stanu prawnego, wy-
³oni³y siê nastêpuj¹ce w¹tpliwo�ci:
Po pierwsze, kto powinien dokonaæ wyboru zarz¹du stowarzyszenia

przed jego zarejestrowaniem.
Po drugie, czy mo¿liwym jest, po dokonaniu wyboru organu repre-

zentacji przed zarejestrowaniem, ujawnienie podmiotu bez organu kontroli
wewnêtrznej, który jest przecie¿ organem obligatoryjnym stowarzyszenia;
w razie wpisania takiego �kulej¹cego� podmiotu, w jakim terminie zarz¹d
winien zg³osiæ ów organ, wreszcie w przypadku jego niezg³oszenia, po
jakim okresie s¹d winien wszcz¹æ postêpowanie przymuszaj¹ce w trybie
art. 24 KRS, w celu ujawnienia tego¿ organu w rejestrze.

28 Art. 52 ust. 1: �przy rejestracji stowarzyszenia, zwi¹zku zawodowego, organizacji
pracodawców i innych organizacji spo³ecznych i zawodowychwdziale 1wpisuje siê osoby
wchodz¹ce w sk³ad komitetu za³o¿ycielskiego, chyba ¿e zosta³ powo³any organ reprezen-
tacji�, por. art. 52 ust. 1 KRS z dnia 20 sierpnia 1997 r.
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Po trzecie, czy dochodzi do powo³ania organu osoby prawnej, która
nie istnieje.
Chc¹c uwypukliæ przedstawiony problem nale¿y odnie�æ siê do innych

wybranych, a podlegaj¹cych rejestracji osób prawnych.
Ustawa oFundacjach29 wymaga, aby fundacja posiada³a zarz¹d, który

kieruje jej dzia³alno�ci¹ i reprezentuje j¹ na zewn¹trz.Zgodnie z brzmieniem
przepisu art. 5.1. tej ustawy, fundator ustala sk³ad i organizacjê zarz¹du,
sposób powo³ywania oraz obowi¹zki i uprawnienia tego organu i jego
cz³onków. Przepis art. 52 ust. 3 KRS stanowi, ¿e przy rejestracji fundacji
w dziale pierwszym wpisuje siê fundatorów, a w dziale drugim, wspól-
nym dla wszystkich osób prawnych rejestrowanych w Krajowym Re-
jestrze S¹dowym, wpisuje siê organ uprawniony do reprezentacji pod-
miotu wraz ze sposobem reprezentacji.
Dokonuj¹c analizy rejestracji organów fundacji, nale¿y stwierdziæ, ¿e

zarówno przepisy materialne, czyli ustawa o fundacjach, jak i procedu-
ralne, tj.KRS, jednoznaczniewskazuj¹, i¿ organemreprezentacji jest zarz¹d,
który jako organ osoby prawnej, przed uzyskaniem przez podmiot oso-
bowo�ci prawnej, jest powo³ywany przez fundatora i rejestrowany przy
pierwszym wpisie podmiotu do KRS. Przepisy nakazuj¹ jednoczesn¹
rejestracjê obu organów (w tym organu szczególnego, jakim jest fundator/
fundatorzy).
Równie¿ ustawa � Prawo spó³dzielcze z dnia 16 wrze�nia 1982 r.30

w przepisie art. 6 § 1 stanowi, ¿e osoby zamierzaj¹ce za³o¿yæ spó³dzielniê
(za³o¿yciele) dokonuj¹wyboru organówspó³dzielni, którychwybór nale¿y,
w my�l statutu, do kompetencji walnego zgromadzenia lub komisji or-
ganizacyjnej. Z tre�ci przytoczonego przepisuw sposób jasny i nie budz¹cy
w¹tpliwo�ci wynika, ¿e w fazie zak³adania spó³dzielni, do momentu jej
zarejestrowania, czyli uzyskania osobowo�ci prawnej, to za³o¿yciele
dokonuj¹ wyboru organów podmiotu. Tê kompetencjê po uzyskaniu przez
podmiot osobowo�ci prawnej uzyskuje walne zgromadzenie.
Tak¿e Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrze�nia 2000 roku31,

co do najpowszechniej wystêpuj¹cej w obrocie gospodarczym spó³ki

29 Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z pó�n. zm.
30 Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 z pó�n. zm., dalej w skrócie pr. o spó³dz.
31 Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, dalej k.s.h.
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z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹, przepisem art. 163 sankcjonuje jako
jeden z elementów koniecznych na drodze powstawania tej spó³ki wymóg
powo³ania zarz¹du i rady nadzorczej (je¿eli wymaga tego kodeks spó³ek
handlowych lubumowa spó³ki). Ponadto bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cyprze-
pis art. 164 nakazuje zarz¹dowi zg³oszenie zawi¹zania spó³ki do w³a�ci-
wego miejscowo s¹du rejestrowego celem jej wpisania do rejestru. Do
momentu wpisania podmiotu doKRS spó³ka w organizacji posiada zarz¹d
powo³any przez wspólników jako organ w pe³nym znaczeniu tego s³owa,
albowiem, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 11 § 2 k.s.h., do spó³ki
kapita³owejworganizacjiw sprawachnie uregulowanychwustawie stosuje
siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce danego typu spó³ki po jej wpisie do
rejestru. Dotyczy to tak¿e kompetencji i obowi¹zków cz³onków tego
organu, jak te¿ zakresu ich odpowiedzialno�ci.
Przedstawiona analiza porównawcza z innymi osobami prawnymi,

podlegaj¹cymi rejestracji w Krajowym Rejestrze S¹dowym, wskazuje na
brak wadliwo�ci uregulowañ prawnych w tym zakresie. Istnieje spójno�æ
prawa proceduralnego z prawem materialnym. To ostatnie wyra�nie
wskazuje, w jaki sposób i w jakim trybie powo³ane zostaj¹ organy
wskazanych podmiotów oraz na jakim etapie powstawania podmiotu s¹
one w³adne podejmowaæ nakazane prawem czynno�ci. Prawo procedu-
ralne zawiera wyra�ne regulacje odno�nie do sposobu zg³oszenia i reje-
stracji podmiotu.
Przy powo³anych wy¿ej podmiotach prawnomaterialne przes³anki

sposobu ustanowienia ich organów zosta³y wyra�nie wskazane w usta-
wach reguluj¹cych byt tych podmiotów, natomiast zasady postêpowania
rejestrowego, a tak¿edodatkowewymaganiazwi¹zanezez³o¿eniemwniosku
o wpis podmiotu do KRS wraz z jego organami, reguluj¹ przepisy KRS
oraz przepisy wprowadzaj¹ce tê ustawê.
De lege lata, odpowiadaj¹c na pierwsze z postawionych pytañ stwier-

dziæ nale¿y, ¿e wyboru zarz¹du stowarzyszenia przed jego zarejestrowa-
niem dokonuj¹ cz³onkowie za³o¿yciele, a zgodnie z przepisem art. 9 pr.
o stow. cz³onkowie za³o¿yciele jedynie uchwalaj¹ statut iwybieraj¹ komitet
za³o¿ycielski.
Odnosz¹c siê do drugiego z postawionych pytañ, w praktyce doko-

nywana jest rejestracja stowarzyszeñ z powo³anym zarz¹dem bez jedno-
czesnej rejestracji organu kontroliwewnêtrznej, a ¿aden z przepisówprawa
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o stowarzyszeniach nie sankcjonuje obowi¹zku i terminu wyboru komisji
rewizyjnej i zg³oszenia jej do s¹du rejestrowego.
Na trzecie z pytañ nale¿y udzieliæ odpowiedzi twierdz¹cej, albowiem

przed zarejestrowaniem stowarzyszenia zosta³a dopuszczona mo¿liwo�æ
powo³ania organu nieistniej¹cej osoby prawnej w postaci zarz¹du, którego
byt prawny oraz funkcje na tym etapie powstawania podmiotu nie s¹
prawnie uregulowane.
Wkontek�cie powy¿szej analizy kluczowychpytañ niezbêdnymby³oby

rozwa¿enie konieczno�ci wprowadzenia nastêpuj¹cych zmian w ustawie
� Prawo o stowarzyszeniach i ustawie o Krajowym Rejestrze S¹dowym,
zmian, które wype³ni¹ lukê powsta³¹ po, jak siê wydaje, niedopracowanej
zmianie przepisu art. 52 ust. 1 KRS:
Po pierwsze, koniecznym wydaje siê uregulowanie mo¿liwo�ci powo-

³ania organu reprezentacji stowarzyszenia przez cz³onkówza³o¿ycieli przed
zarejestrowaniempodmiotuwKRS jakowyj¹tku od obowi¹zuj¹cej zasady
wyboru tego¿ organu przez walne zebranie.
Po wtóre, niezbêdnym jest uregulowanie obowi¹zku powo³ania rów-

nie¿ organu kontroli wewnêtrznej wraz z wyborem organu reprezentacji,
gdy wybór zarz¹du nastêpuje przed zarejestrowaniem, celem wype³nienia
normy przepisu art. 11 ust. 3 pr. o stow., zgodnie z któr¹ stowarzyszenie
jest obowi¹zane posiadaæ obydwa te organy. Bezwzglêdnie koniecznym
jest zatem wprowadzenie ustawowego nakazu ujawnienia organu kontroli
wewnêtrznej wraz z zarz¹dem przy pierwszym wpisie stowarzyszenia do
KRS, albowiem wobec braku wskazania przez prawa o stowarzyszeniach
konkretnego terminu do powo³ania wszystkich organów, po zarejestro-
waniu stowarzyszenia mo¿e doj�æ do stanu, w którym zarejestrowany
podmiot nie bêdzie posiada³ wszystkich obligatoryjnych organów, (tu: or-
ganu kontroli wewnêtrznej).
Po trzecie, ustawodawca winien dokonaæ wyra�nego zastrze¿enia, ¿e

zarz¹d stowarzyszeniawybranyprzedzarejestrowaniempe³niæbêdzie swoje
funkcje dopiero po nabyciu przez podmiot osobowo�ci prawnej, co z kolei
prowadziæ powinno do zmiany art. 52 ust. 1 KRS poprzez wprowadzenie
obowi¹zku rejestrowania tak¿ekomitetu za³o¿ycielskiego, anie tylkoorganu
reprezentacji.
Powy¿sze stanowisko wydaje siê byæ uzasadnione, albowiem doko-

nanie wszelkich niezbêdnych czynno�ci zwi¹zanych z rejestracj¹ stowa-
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rzyszenia jest zastrze¿one wy³¹cznie dla komitetu za³o¿ycielskiego jako
grupy osób fizycznych, a nie dla zarz¹du jako organu nie istniej¹cej jeszcze
osoby prawnej.
W podsumowaniu analizowanej kwestii podkre�lenia wymaga funda-

mentalna zasada, ¿e prawoproceduralne (w tymprzypadku ustawa o KRS)
musi zawsze spe³niaæ rolê s³u¿ebn¹ wobec prawa materialnego (tu: pr.
o stow.), bêd¹c instrumentem umo¿liwiaj¹cym wykonanie tych¿e norm
prawa materialnego oraz jego uzupe³nianie.
Przepisy proceduralne, po zmianie, która wesz³a w ¿ycie w dniu

23.01.2002 r. (art. 52 ust. 1 w nowym brzmieniu), wp³ynê³y na praktykê
s¹dow¹, wymuszaj¹c powielanie b³êdu ustawodawcy poprzez akcepto-
wanie stanu niezgodnego z prawem materialnym.
Podsumowuj¹c stwierdziæ nale¿y, ¿e przepisy proceduralne, jakimi

niew¹tpliwie s¹ przepisy KRS, odnosz¹ siê bezpo�rednio do norm prawa
materialnego, de lege lata nie istniej¹cych.


