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Polemiki i refleksje
Zarz¹d czy komitet za³o¿ycielski? Problematyka wpisu
stowarzyszenia do Krajowego Rejestru S¹dowego
Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ odnotowujê w artykule Magdaleny Obracaj
pt. Problem ujawnienia w Krajowym Rejestrze S¹dowym organów stowarzyszenia odniesienie siê do szczegó³owych zagadnieñ zwi¹zanych z ich
rejestracj¹1. Przy wszystkich zawartych poni¿ej uwagach krytycznych
odwaga zmierzenia siê z problematyk¹ rejestracji stowarzyszeñ zas³uguje
na uznanie, w szczególnoœci, ¿e dotychczas zagadnienie to nie spotka³o
siê z szerszym zainteresowaniem doktryny prawniczej. Tymczasem ustawa – Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.2 jest aktem
prawnym o ogólnym charakterze i w zwi¹zku z tym wymaga szerszego
omówienia zarówno w orzecznictwie, jak i piœmiennictwie prawniczym.
Podkreœlenia wymaga te¿ pozytywna ocena pisz¹cej co do znaczenia
postêpowania rejestrowego dla funkcjonowania stowarzyszeñ. Wyra¿a j¹
w szczególnoœci w sformu³owaniu, ¿e „rejestracja stowarzyszeñ gwarantuje prawid³owe ich funkcjonowanie” (s. 49).
Autorka stawia trzy, jej zdaniem, kluczowe dla omawianej problematyki pytania. W pierwszym z nich pyta, kto powinien dokonaæ wyboru
zarz¹du stowarzyszenia przed jego zarejestrowaniem. Czy jednak nie jest
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to pytanie retoryczne? Je¿eli przed zarejestrowaniem stowarzyszenia zostanie wybrany jego zarz¹d, to tylko przez za³o¿ycieli. Nie sposób przecie¿
chocia¿by hipotetycznie rozwa¿aæ inne rozwi¹zanie. Wszystkie bowiem
czynnoœci podejmowane przed rejestracj¹ stowarzyszenia s¹ wyrazem
wspólnej woli wszystkich jego za³o¿ycieli, wyra¿anej zwykle w formie
tzw. zebrania za³o¿ycielskiego, bêd¹cego pierwszym krokiem na drodze
do powstania organizacji. Artyku³ 9 pr. o stow. stanowi, ¿e za³o¿yciele
uchwalaj¹ statut stowarzyszenia i wybieraj¹ komitet za³o¿ycielski, nie
wspomina jednak o wyborze zarz¹du. Przepis ten wskazuje tylko czêœciowo na czynnoœci niezbêdne, aby stowarzyszenie mog³o powstaæ, ale
nie zawiera ich zamkniêtego katalogu. Podana norma prawna dotyczy
raczej szczególnego trybu powstawania stowarzyszeñ, który wi¹¿e siê
w szczególnoœci z komitetem za³o¿ycielskim jako jedynym cia³em uprawnionym do dzia³ania w imieniu powstaj¹cego podmiotu, przed jego rejestracj¹. Dla powstania stowarzyszenia komitet ten musi zostaæ przez
za³o¿ycieli powo³any ju¿ na pierwszym etapie powstawania organizacji,
gdy zostaje uchwalony statut stowarzyszenia, gdy¿ to w³aœnie komitet
za³o¿ycielski bêdzie uprawniony do podejmowania dalszych czynnoœci,
przede wszystkim do z³o¿enia wniosku o rejestracjê. B³êdna jest zatem
przedstawiona, niestety, bez uzasadnienia w komentowanej pracy, interpretacja jakoby za³o¿yciele mogli dokonaæ tylko czynnoœci okreœlonych
w przywo³anym art. 9 ustawy. Nie wspomina on przecie¿ nawet o powziêciu uchwa³y o powo³aniu samego stowarzyszenia, któr¹ niew¹tpliwie
dla jego powstania za³o¿yciele koniecznie podj¹æ musz¹. Wska¿my jeszcze, ¿e zgodnie z ustaw¹ za³o¿yciele s¹ równie¿ zobowi¹zani do sporz¹dzenia listy za³o¿ycieli jako dokumentu formalnego o treœci œciœle ustawowo okreœlonej3, której art. 9 ustawy równie¿ nie wymienia wœród
czynnoœci przez nich podejmowanych.
Wydaje siê przy tym nieuzasadnione wyra¿one przez pisz¹c¹ domaganie siê od ustawodawcy, aby enumeratywnie wyliczy³ wszystkie czynnoœci, które za³o¿yciele musz¹ podj¹æ przed rejestracj¹. Podkreœlenia
wymaga, ¿e jedn¹ z naczelnych zasad prawa o stowarzyszeniach jest
zasada demokracji wewnêtrznej, przyznaj¹ca wszystkim jego cz³onkom
kompetencje do decydowania o sprawach istotnych, w ramach walnego
3

Art. 12 pr. o stow.
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zebrania cz³onków, bêd¹cego, zgodnie z ustaw¹, najwy¿sz¹ w³adz¹4.
W okreœlonych sytuacjach walne zebranie cz³onków mo¿e zostaæ zast¹pione przez zebranie delegatów, ale i wówczas wszystkim cz³onkom bêdzie
przys³ugiwaæ prawo wyboru reprezentuj¹cych ich przedstawicieli5. Przed
rejestracj¹ stowarzyszenie nie ma jeszcze organów ani cz³onków, a wiêc
i nie mo¿e byæ, co oczywiste, zebrania cz³onków. Jego odpowiednikiem
jest natomiast zebranie za³o¿ycielskie, w którym bior¹ udzia³ wszyscy
za³o¿yciele stowarzyszenia, a wyrazem wspólnej woli s¹ podejmowane
w ramach tego zebrania uchwa³y. Nie oznacza to jeszcze, ¿e zarz¹d musi
zostaæ wybrany jednog³oœnie przez wszystkich za³o¿ycieli, wystarczy odpowiednia wiêkszoœæ g³osów, ale uprzednio wszyscy za³o¿yciele musz¹
przyj¹æ zasady, na jakich g³osowanie siê odbêdzie, oraz okreœliæ wymagan¹ wiêkszoœæ. Brak jest jakichkolwiek przes³anek do ograniczania
za³o¿ycieli w ich prawie do podjêcia wszystkich, w ich ocenie, niezbêdnych dzia³añ dla zapewnienia prawid³owego funkcjonowania tworzonego
przez nich stowarzyszenia. S¹dziæ nale¿y, ¿e dokonuj¹c wyboru sk³adu
osobowego organów stowarzyszenia, za³o¿yciele bêd¹ te¿ np. kompetentni do uchwalenia wewnêtrznych regulaminów ich dzia³ania.
OdpowiedŸ na drugie z postawionych przez autorkê pytañ, a mianowicie, czy mo¿liwym jest po dokonaniu wyboru organu reprezentacji,
a przed zarejestrowaniem, ujawnienie podmiotu bez organu kontroli wewnêtrznej, a jeœli tak, to w jakim okresie s¹d winien wszcz¹æ postêpowanie przymuszaj¹ce w trybie art. 24 KRS w celu ujawnienia tego organu
w rejestrze, zdaje siê byæ równie¿ oczywista. W ¿adnym razie nie jest
mo¿liwe ujawnienie w rejestrze stowarzyszenia z zarz¹dem, a bez organu
kontroli wewnêtrznej. W tej sytuacji na dalsze pytanie o termin, w jakim
zarz¹d organ ten powinien zg³osiæ, jak równie¿ o okres, w którym s¹d
powinien wszcz¹æ postêpowanie przymuszaj¹ce, nie mo¿na udzieliæ wi¹¿¹cej
odpowiedzi.
Problem, jak siê wydaje, wynikaæ mo¿e z interpretacji ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym w oderwaniu od regulacji ustawy – Prawo
o stowarzyszeniach6. To w tym drugim akcie prawnym, w dyspozycji
4
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art. 11 ust. 1 i 3, mamy okreœlon¹ strukturê organizacyjn¹ stowarzyszeñ.
Ka¿de stowarzyszenie jest obowi¹zane zwo³ywaæ walne zebrania cz³onków (w okreœlonych sytuacjach mog¹ zostaæ zast¹pione przez zebrania
delegatów), powo³aæ zarz¹d i organ kontroli wewnêtrznej. Ustawowo
zdefiniowane wyj¹tki dotycz¹ sytuacji, gdy zamiast zarz¹du dzia³a kurator,
likwidator lub przedstawiciel (przy zawieszonym zarz¹dzie)7. Ustawa natomiast nie przewiduje ¿adnego odstêpstwa od regu³y, ¿e stowarzyszenie
posiadaj¹ce zarz¹d musi posiadaæ równie¿ organ kontroli wewnêtrznej.
Takim wyj¹tkiem nie jest te¿ art. 52 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze
S¹dowym. Nie tylko bowiem nie jest to przepis prawa materialnego, ale
i nie odnosi siê bynajmniej do struktury organizacyjnej stowarzyszeñ.
Ustawodawca, który ograniczy³ mo¿liwoœæ dzia³ania komitetu za³o¿ycielskiego tylko do chwili wpisu organizacji w rejestrze, przewidzia³ sytuacjê,
w której organy stowarzyszenia zostan¹ wy³onione dopiero po jego rejestracji
i dlatego we wskazanej normie prawnej zawar³ przepis, ¿e wówczas ujawnieniu w rejestrze podlega komitet za³o¿ycielski.
Regulacja ta jest zreszt¹ wiêcej ni¿ problematyczna, w jej konsekwencji
bowiem s¹ wpisywane w rejestrze stowarzyszenia bez swoich organów
i bez okreœlenia czasu do uzupe³nienia danych. To, ¿e figuruje w rejestrze
sk³ad osobowy komitetu za³o¿ycielskiego, który nie jest zreszt¹ organem
stowarzyszenia, nie ma wiêkszego znaczenia, jego kompetencje wygasaj¹
bowiem po wpisie do rejestru. Wpis w tym zakresie ma wiêc jedynie
walor historyczny.
Wniosek z³o¿ony o wpis sk³adu osobowego zarz¹du z pominiêciem
organu kontroli wewnêtrznej podlega³by zwrotowi, zgodnie dyspozycj¹
art. 19 ust. 3 ustawy o KRS, z uwagi na brak urzêdowych formularzy
KRS-WK dla organu kontroli wewnêtrznej i osób wchodz¹cych w jego
sk³ad. Je¿eli nie zostanie z³o¿ony wniosek o wpis organu do rejestru,
zwa¿ywszy, ¿e jego z³o¿enie ma charakter obowi¹zkowy, s¹d rejestrowy
powo³a siê na art. 24 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym
i wezwie do jego z³o¿enia w terminie 7 dni pod rygorem zastosowania
grzywny okreœlonej w przepisach kodeksu postêpowania cywilnego
o egzekucji œwiadczeñ niepieniê¿nych. Wymaga to jednak od s¹du rejestrowego sta³ego monitorowania takich wpisów.
7

Art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 1, art. 36 ust. 2 pr. o stow.
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Tak wiêc problem le¿y nie w mo¿liwoœci ujawnienia w rejestrze
stowarzyszenia z zarz¹dem, a bez organu kontroli wewnêtrznej, co jest
niedopuszczalne, ale w ogóle w przyjêciu dopuszczalnoœci ujawnienia
w rejestrze podmiotu bez organów. Odmienn¹ regulacjê zawiera np. prawo
o fundacjach, które wymaga istnienia zarz¹du ju¿ w dacie z³o¿enia wniosku
o rejestracjê w Krajowym Rejestrze S¹dowym, co stanowi konieczny
warunek dla wpisu fundacji do rejestru. Zawsze te¿ przy rejestracji fundacji
ujawnieniu w rejestrze podlega zarz¹d8. Z wy¿ej podanych powodów
zastanawia podana przez autorkê informacja, ¿e w praktyce dokonywana
jest rejestracja stowarzyszeñ z zarz¹dem, ale bez organu kontroli wewnêtrznej. Podkreœlenia wymaga, ¿e taka praktyka s¹du rejestrowego jest
jako contra legem nie do zaakceptowania.
Trzecie pytanie brzmi, czy dochodzi do powo³ania organu osoby prawnej, która nie istnieje. Faktem jest, ¿e przed dat¹ rejestracji stowarzyszenie
nie posiada osobowoœci prawnej i jako takie nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoœci9. Nie jest to rozwi¹zanie w polskim systemie prawnym szczególnie wyj¹tkowe, wskazaæ mo¿na chocia¿by regulacjê kodeksu spó³ek
handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. odnoœnie do spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹ w organizacji, w której imieniu mo¿e dzia³aæ zarz¹d,
pomimo ¿e równie¿ nie posiada ona osobowoœci prawnej10. Nie s¹ to
wprawdzie sytuacje to¿same, chocia¿by dlatego, ¿e zarz¹d stowarzyszenia jedynie mo¿e zostaæ powo³any, wybrany jego pierwszy sk³ad osobowy, ale faktycznie jednak a¿ do daty rejestracji nie przys³uguje mu prawo
do dzia³ania w imieniu stowarzyszenia. Wobec powy¿szego dziwi tak¿e
uwaga o rzekomym b³êdzie ustawodawcy, który nie okreœli³ bytu prawnego oraz funkcji zarz¹du przed rejestracj¹.
Autorka pisze dalej, ¿e cz³onkowie zarz¹du pe³ni¹ swoje funkcje od
chwili podjêcia uchwa³y o ich wyborze. Nie jest to na pewno sformu³owanie œcis³e, a zwa¿ywszy szczególnie na delikatnoœæ poruszanej materii,
tylko pos³uguj¹c siê precyzyjnymi sformu³owaniami mo¿emy dojœæ do
s³usznych wniosków. Zgodnie bowiem z dyspozycj¹ art. 17 ust. 1 pr.
o stow., tak¿e organy stowarzyszenia bêd¹ mog³y rozpocz¹æ dzia³alnoœæ
dopiero po rejestracji w Krajowym Rejestrze S¹dowym, a przed t¹ dat¹
8

Art. 52 ust. 1 i art. 39 pkt 1 w zw. z art. 49 ust. 1 ustawy o KRS.
Art. 17 ust. 1 pr. o stow.
10
Dz.U. Nr 94, poz.1037 z póŸn. zm.; zob. w szczególnoœci art. 161 § 2.
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trudno wiêc pisaæ o faktycznym pe³nieniu funkcji. Wszystkich bowiem
czynnoœci za tworzone stowarzyszenie przed jego rejestracj¹ dokonuje
od chwili wyboru komitet za³o¿ycielski. Powo³anie cz³onków zarz¹du jest
czynnoœci¹ wywieraj¹c¹ skutki dopiero na przysz³oœæ, i to pod warunkiem, ¿e stowarzyszenie w ogóle zostanie zarejestrowane. Przy wy³onieniu sk³adu osobowego organu reprezentacji wybór bêdzie skuteczny ju¿
z chwil¹ jego dokonania, przy jedynie deklaratoryjnym charakterze wpisu
w rejestrze11. Uwaga ta jednak¿e odnosi siê ju¿ do stowarzyszenia faktycznie dzia³aj¹cego, co jest mo¿liwe, jak wy¿ej zaznaczono, dopiero po
rejestracji w Krajowym Rejestrze S¹dowym.
Budzi w¹tpliwoœci pogl¹d autorki o mo¿liwoœci kreowania w stowarzyszeniach niekolegialnych organów z zakresu kontroli i nadzoru. Za
kolegialnym charakterem tych organów przemawia przy tym nie, jak chce
autorka artyku³u, potoczne rozumienie pojêæ organ czy komisja, ale raczej
brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, który
okreœla uchwa³ê jako sposób podejmowania decyzji przez wszystkie organy stowarzyszeñ, a jeœli tak przyj¹æ, to uchwa³a jest sposobem podejmowania decyzji przez organy kolegialne. Dodatkowo mo¿na wskazaæ,
¿e treœæ art. 10 ust. 1 pkt 5 tej ustawy stanowi o regulacji odnoœnie do
trybu uzupe³niania w³adz stowarzyszenia jako o obligatoryjnym elemencie
statutu. W sposób oczywisty uzupe³nianie sk³adu organu jednoosobowego nie by³oby mo¿liwe.
Autorka postuluje, aby zawsze ujawnieniu w rejestrze podlega³ komitet
za³o¿ycielski, tak¿e w sytuacji, gdy zosta³ ju¿ wybrany zarz¹d stowarzyszenia, motywuj¹c to tym, ¿e zarz¹d bêdzie pe³ni³ swoje funkcje dopiero
po nabyciu przez podmiot osobowoœci prawnej. Zauwa¿yæ jednak nale¿y,
¿e zgodnie z treœci¹ art. 17 ust. 1 wy¿ej cyt. ustawy, stowarzyszenie
nabywa osobowoœæ prawn¹ z chwil¹ wpisu do rejestru, natomiast zgodnie z art. 6945 § 2 k.p.c., postanowienie o wpisie stowarzyszenia jest
skuteczne i wykonalne z chwil¹ wydania. Tak wiêc ju¿ w dacie wpisu
ujawnienie w rejestrze sk³adu osobowego komitetu za³o¿ycielskiego ma
wymiar tylko historyczny. Precyzyjnie oddaje jego charakter sformu³owanie, ¿e zosta³ powo³any w celu powstania stowarzyszenia i funkcjonuje
11

Tak m.in. Postanowienie S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2000 r.
IACa 806/00.
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tylko do czasu jego powstania12. Nie widaæ zatem szczególnej potrzeby
ujawniania tych danych w rejestrze. Sk³ad osobowy komitetu za³o¿ycielskiego znajduje siê oczywiœcie zawsze w aktach rejestrowych. Protokó³
z jego wyboru jest jednym z dokumentów, które obligatoryjnie musz¹
zostaæ z³o¿one dla rejestracji stowarzyszenia. Odpis tego dokumentu
zostanie dorêczony równie¿ organowi sprawuj¹cemu pozas¹dowy nadzór
nad stowarzyszeniem13. Warto te¿ w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e
prawo do dzia³ania w imieniu powstaj¹cej organizacji przys³uguje komitetowi za³o¿ycielskiemu, a nie poszczególnym jego cz³onkom. Stosownie
do dyspozycji art. 12 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, uprawnienie
do z³o¿enia wniosku o rejestracjê zastrze¿one jest dla komitetu za³o¿ycielskiego, zatem wniosek sk³adany na formularzu urzêdowym musi zostaæ
podpisany przez wszystkich jego cz³onków, zgodnie z umocowan¹ w woli
za³o¿ycieli stowarzyszenia przys³uguj¹c¹ im ³¹cznie kompetencj¹ w tym
przedmiocie. Komitet za³o¿ycielski nie jest organem i nie jest mo¿liwe
uregulowanie w jego ramach zasad reprezentacji tak, aby przyznaæ stosowne uprawnienie tylko niektórym jego cz³onkom, dlatego te¿ praktyczny jest
wybór komitetu za³o¿ycielskiego w nielicznym sk³adzie osobowym.
Zupe³nie wed³ug mnie chybiony jest nastêpny argument, ¿e skoro s¹d
rejestrowy zawsze dokonuje wpisu odnoœnie do danych fundatora, powinien zostaæ wpisany równie¿ komitet za³o¿ycielski. Autorka artyku³u
najwyraŸniej przeoczy³a niektóre ze zmian wprowadzone ustaw¹ z dnia
14 grudnia 2001 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym,
ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o Krajowym Rejestrze S¹dowym oraz ustawy – Prawo o dzia³alnoœci gospodarczej, z dat¹ wejœcia
w ¿ycie od dnia 23 stycznia 2002 r.14, a w szczególnoœci skreœlenie
dyspozycji art. 52 ust. 3, stanowi¹cego, ¿e przy rejestracji fundacji wpisuje
siê tak¿e fundatorów, st¹d dalsze jej rozwa¿ania o nies³usznoœci mo¿liwego nieujawnienia w rejestrze danych komitetu za³o¿ycielskiego, podczas gdy fundator jest w nim zawsze wpisywany, nie odnosz¹ siê do
rzeczywistego stanu prawnego obowi¹zuj¹cego w tym przedmiocie. Nies³usznie przy tym autorka pisze o fundatorze jako szczególnym organie

12

A. K i d y b a, Ustawa o fundacjach. Prawo o stowarzyszeniach, Warszawa 1997, s. 66.
Art. 12 w zw. z art. 13 ust. 2 pr. o stow.
14
Dz.U. z 2002 r. Nr 1, poz. 2.
13
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fundacji. Samo posiadanie przymiotu fundatora w ¿aden sposób nie jest
bowiem powi¹zane z byciem organem (nawet szczególnym) fundacji.
Nie jest to tematem niniejszego artyku³u, ale dla wyjaœnienia warto
przywo³aæ dyspozycjê art. 5 ust. 1 i art. 10 ustawy – Prawo o fundacjach
z dnia 16 kwietnia 1984 r.15, stanowi¹cego, ¿e jedynym obligatoryjnym
organem fundacji jest zarz¹d, chocia¿ nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e ka¿da
fundacja musi posiadaæ swego fundatora(-ów). Fundator, który w akcie
fundacyjnym wyra¿a sw¹ wolê co do utworzenia fundacji, okreœlaj¹c jej
cele i przeznaczaj¹c odpowiednie œrodki finansowe dla ich realizacji,
bynajmniej nie jest zobligowany do zastrze¿enia dla siebie jakichkolwiek
kompetencji odnoœnie do przysz³ego funkcjonowania fundacji. W przypadku fundacji ustanowionych w testamencie, takie zastrze¿enie nie by³oby
zreszt¹ mo¿liwe. Uprawnienia fundatora wynikaj¹ce z samego faktu bycia
fundatorem wygasaj¹ w³aœnie z dat¹ rejestracji fundacji. Od tego momentu tylko statut okreœla zakres przys³uguj¹cych mu kompetencji.
Zauwa¿yæ wprawdzie trzeba, ¿e czêstokroæ w praktyce fundatorzy
zapisuj¹ w statutach funkcjonowanie obok zarz¹du tak¿e innych organów16. Nierzadko s¹ jedynymi ich cz³onkami. Mog¹ to byæ ró¿nego rodzaju
rady i zgromadzenia fundatorów, wyposa¿one zwykle w istotne kompetencje o charakterze kontrolno-nadzorczym. Organami fundacji s¹ jednak
wówczas cia³a statutowe, a nie ich cz³onkowie – fundatorzy, tak samo
jak fundator bêd¹cy cz³onkiem zarz¹du nie jest przecie¿ z tego tytu³u
odrêbnym organem. Podkreœlenia przy tym wymaga, ¿e o ile uprawnienia
fundatora s¹ umocowane w akcie fundacyjnym i nieprzenoszalne (nie ma
innej mo¿liwoœci nabycia przymiotu fundatora, jak tylko na drodze aktu
fundacyjnego powo³uj¹cego fundacjê do ¿ycia)17, o tyle mo¿liwy jest
udzia³ w tego typu cia³ach, tak¿e innych osób poza fundatorami, np. w sk³ad
zgromadzenia fundatorów mog¹ wchodziæ tak¿e inne osoby powo³ane
uchwa³¹, spoœród osób szczególnie zas³u¿onych dla fundacji18.
15

Tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z póŸn. zm.
Wiêcej na ten temat H. C i o c h, Prawo fundacyjne, Warszawa 2002, s. 99 i nast.
17
Tak m.in. Wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 lipca 1998 r. I Aca 500/
98, Wokanda 1999, nr 6, s. 45; szerzej tê problematykê rozwija m.in. B. N i e m i r k a, Statut
fundacji, Warszawa 1995, s. 70 i nast.; tak¿e I. J a n s o n, [w:] D. B u g a j n a - S p o r c z y k,
I. J a n s o n, Zak³adamy Fundacjê. Praktyczny komentarz, Warszawa 1996, s. 20 i nast.
18
D. B u g a j n a - S p o r c z y k, [w:] D. B u g a j n a - S p o r c z y k, I. J a n s o n, Zak³adamy Fundacjê..., s. 49.
16
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Z wieloma pogl¹dami wyra¿onymi w artykule wypada siê jednak
zgodziæ. W szczególnoœci okreœlenie „zarz¹d” traktowaæ nale¿y tak¿e jako
nazwê w³asn¹ organu uprawnionego do reprezentacji i kierowania bie¿¹c¹
dzia³alnoœci¹ stowarzyszenia. Ustawowe sformu³owanie o obowi¹zku
posiadania przez ka¿de stowarzyszenie zarówno zarz¹du, jak i organu kontroli
wewnêtrznej nie pozostawia w¹tpliwoœci, ¿e podobnie jak to jest np. w spó³ce
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ ustawodawca definiuje zarz¹d jako nazwê
w³asn¹, nie podaj¹c zakresu przypisanych temu organowi kompetencji19.
Zapewne regulacja ta s³u¿yæ ma tak¿e bezpieczeñstwu obrotu, zapewniaj¹c
osobom trzecim, dokonuj¹cym czynnoœci ze stowarzyszeniem, pewn¹
wiedzê co do organu dokonuj¹cego czynnoœci w jego imieniu.
W stosunku do organu nadzorczo-kontrolnego, maj¹cego jedynie
wewnêtrzny charakter, nie ma wymogu przyjêcia jednej okreœlonej nazwy, tym bardziej ¿e, o czym autorka nie wspomina, nie ma przeszkód
do powo³ania przez stowarzyszenie wiêcej ni¿ jednego organu o kompetencjach z zakresu kontroli i nadzoru. Ustawa definiuje kompetencje
tego organu poprzez przyznanie mu uprawnieñ tylko z zakresu kontroli
wewnêtrznej, a wiêc nie wymagaj¹c od tego obligatoryjnego organu posiadania uprawnieñ do stosowania œrodków w³adczych wzglêdem organu
kieruj¹cego sprawami stowarzyszenia, czyli zarz¹du. Czêsto jednak¿e statuty
stowarzyszeñ przewiduj¹ posiadanie przez stowarzyszenia tak¿e organów
o kompetencjach z tego zakresu, zatem obok organu kontroli wewnêtrznej
(zwykle komisja rewizyjna) jest kreowany równie¿ organ o uprawnieniach o nadzorczym charakterze. Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach
wymienia bowiem jedynie organy o charakterze obligatoryjnym, które
ka¿de stowarzyszenie musi posiadaæ. Ustawowo sformu³owana struktura
organizacyjna stowarzyszeñ nie ma zatem charakteru zamkniêtego. Obok
ju¿ wymienionych, czêsto w stowarzyszeniach funkcjonuj¹ równie¿ organy
opiniodawczo-doradcze, a tak¿e s¹dy kole¿eñskie.
Reasumuj¹c, omawiany artyku³ uznaæ nale¿y za wa¿ny przyczynek
do, miejmy nadziejê, niedalekiej ju¿ szerszej dyskusji na temat rejestracji
stowarzyszeñ i fundacji. Waga ka¿dej takiej pracy dla orzecznictwa rejestrowego pozostaje nieoceniona.

Andrzej Ceglarski
19

Wynika to jednoznacznie z jêzykowej wyk³adni normy prawnej zawartej w art. 11
ust. 3 pr. o stow.
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