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państwo i społeczeństwo  

Izabela boguCKa

Jednym z interesujących, szczególnie w uję-
ciu aksjologicznym, zagadnień dotyczą-
cych sfery działania administracji publicz-
nej jest nadzór nad stowarzyszeniami.  
Celem artykułu jest zarysowanie niektó-
rych problemów związanych z tą tematyką  
w świetle ustawy – Prawo o stowarzy-
szeniach, z uwzględnieniem szerszego tła 
normatywnego. Zdając sobie sprawę, że 
w krótkim opracowaniu nie ma możliwo-
ści pełnego omówienia wszystkich istot-
nych kwestii, uważam, że warto przedsta-
wić choćby krótką analizę. rzecz dotyczy 
bowiem w istocie fundamentu demokra-
cji, którym jest społeczeństwo obywatel-
skie. Zakres rozważań obejmuje podstawy 
prawne działania organów administracji 

publicznej w tej materii i w konsekwencji 
spełnianych przez te organy funkcji w oma-
wianym obszarze. Moim celem nie jest do-
konanie szczegółowego opisu, ale raczej 
ukazanie mechanizmów i podstawowych 
problemów, jakie one implikują. 

Przeprowadzając analizę aksjologicz-
ną nadzoru nad stowarzyszeniami, trze-
ba sięgnąć przede wszystkim do jego umo-
cowania konstytucyjnego, które stanowi 
art. 58 ust. 3 Konstytucji rP: „Ustawa 
określa rodzaje zrzeszeń podlegających są-
dowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz 
formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami”. 
Kwestie te należy zaliczyć do szczególnie 
istotnych, zwłaszcza że zagwarantowana 
w naszym kraju wolność zrzeszania się zo-
stała wpisana do kategorii wolności i praw 
politycznych. skoro zatem ustawodawca 

Regulacje ustawy – Prawo o stowarzyszeniach

uwarunkowania normatywne 
nadzoru nad stowarzyszeniami

Zgodnie z  ustawą, organ nadzorujący nie dysponuje żadnymi instru-
mentami władczego oddziaływania na stowarzyszenie. samodzielnymi 
uprawnieniami są bowiem wyłącznie środki w istocie kontrolne, takie jak 
prawo żądania wyjaśnień oraz odpisów uchwał walnego zebrania człon-
ków. Ingerencja organu nadzorującego w razie stwierdzenia nieprawi-
dłowości w funkcjonowaniu stowarzyszenia ogranicza się do możliwości  
skierowania wezwania do usunięcia uchybień w określonym terminie, 
względnie do udzielenia ostrzeżenia władzom stowarzyszenia.
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konstytucyjny nie zakwalifikował udzielo-
nej obywatelom gwarancji wolności zrze-
szania się do kategorii wolności i praw oso-
bistych – wydaje się, że przesłanką takiego  
ukształtowania regulacji była wola pod-
kreślenia wyjątkowego znaczenia społecz-
nego tego wymiaru aktywności obywateli.  
W tym miejscu należy także przywołać  
art. 12 Konstytucji, zgodnie z którym „rzecz- 
 pospolita Polska zapewnia wolność two-
rzenia i działania związków zawodowych, 
organizacji społeczno-zawodowych rol-
ników, stowarzyszeń, ruchów obywatel-
skich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz 
fundacji”. 

Tym samym, moim zdaniem, odnaj-
dujemy w unormowaniach konstytucyj-
nych dyrektywę, aby w demokratycz-
nym państwie prawa z wyjątkową wraż-
liwością i delikatnością stosować wszel-
kie instrumenty prawne, które dotykają  
sfery wolności politycznych obywateli 
odnoszących się do zawiązywania sto-
warzyszeń. Gwarancja nieskrępowane-
go korzystania z tych wolności ma bo-
wiem wymiar nie tylko indywidualny, 
lecz także zbiorowy, przez co w funda-
mentalny sposób wspiera (albo – jeśli po-
jawią się w tym zakresie deficyty lub zna-
czące zakłócenia – wówczas może nawet 
niweczyć) realizację idei społeczeństwa 
obywatelskiego. Powyższe wynika nade 
wszystko z zasady pomocniczości, któ-
rej Konstytucja rP nadaje (w państwie 
demokratycznym z oczywistych wzglę-
dów) wyjątkową rangę, wskazując, że jest 

ona fundamentem praw podstawowych 
w rzeczypospolitej, umacnia „upraw-
nienia obywateli i ich wspólnot”. Tym 
samym nie sposób przecenić wagi za-
angażowania obywatelskiego w sprawy 
publiczne. 

Niewątpliwie postępującym i odczuwal-
nym zjawiskiem jest wzrastająca aktyw-
ność organizacji obywatelskich. „W 2013 r. 
94% Polaków zetknęło się z działania-
mi różnych organizacji i grup społecz-
nych. Dotyczy to zarówno udziału w or-
ganizowanych przez nie wydarzeniach, 
korzystania z ich usług, wspierania ich  
(finansowego lub niefinansowego), jak 
i znajomości ich działań z mediów lub przez  
znajomych. W porównaniu z latami po-
przednimi znajomość organizacji i grup 
społecznych lub ich działań systematycz-
nie rośnie: w 2011 r. zadeklarowało ją tylko 
88% badanych, a w 2012 r. 92%”1. 

Niezaprzeczalnym i także coraz po-
wszechniejszym zjawiskiem jest rów-
nież tak zwana prywatyzacja zadań pu-
blicznych. rosnąca liczba stowarzyszeń 
coraz bardziej wyspecjalizowanych w swo-
ich dziedzinach, to jest w obrębie swoich 
celów statutowych, sprawia, że powierza-
nie tym podmiotom zadań publicznych 
albo choćby tylko wspieranie ich wyko-
nania za pośrednictwem tego typu orga-
nizacji staje się często optymalną formą 
realizacji funkcji przede wszystkim ad-
ministracji świadczącej. 

Zaznaczyłam wyżej kwestie związane 
z zakwalifikowaniem przez ustawodawcę 

1 P. Adamiak: Zaangażowanie� społeczne�Polek� i�Polaków�–� raport� z� badania�2013, s. 75, Stowarzysze-
nie Klon/Jawor, Warszawa 2014, <http://civicpedia.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/civicpedia/ 
publikacje_okladki_LAST/20140407_RAPORT_final.pdf>.
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konstytucyjnego wolności zrzeszania się 
do kategorii wolności i praw politycznych. 
Ten aspekt można by określić jako czynnik 
w skali makro. rozważania na temat wol-
ności zrzeszania się nie mogą jednak pomi-
jać kwestii indywidualnych, dotyczących 
sfery realizacji aspiracji, dążeń czy zainte-
resowań pojedynczych osób. Można po-
wiedzieć, że jest to z kolei ujęcie w skali 
mikro, ale przecież nie mniej istotne, niż 
to w odniesieniu społecznym, zbiorowym. 
Konsekwencją zestawienia obu tych per-
spektyw powinno być ustalenie popraw-
nych relacji pomiędzy nimi, to jest zrów-
noważonych zależności. 

Wyrazem fundamentów aksjologicznych 
ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o sto-
warzyszeniach2 jest jej preambuła. sama 
okoliczność, że wstępem do ustawy jest 
tego rodzaju deklaracja (wszak preambuła 
ustawy sama w sobie jest zjawiskiem nie-
bywale rzadkim), odwołująca się wprost do 
sfery wartości, a przecież mająca jednocze-
śnie bezsprzecznie normatywny charak-
ter – przesądza o wyjątkowości tej regu-
lacji. Trzeba tutaj dostrzec kontekst histo-
ryczny, to znaczy szczególny czas, w jakim 
była przyjmowana. Ustawa ta była bowiem 
uważana za fundamentalną zdobycz prze-
mian demokratycznych, obok wolnych  
wyborów i zapoczątkowania tworzenia 
struktur samorządowych. W preambule 
wymienionej ustawy określone zostały 
jednoznacznie motywy ustawodawcy, de-
cydujące o jej przyjęciu: „W celu stworze-
nia warunków do pełnej realizacji gwaran-
towanej przepisami Konstytucji wolności 

zrzeszania się zgodnie z Powszechną dekla-
racją praw człowieka i Międzynarodowym 
paktem praw obywatelskich i politycz-
nych, umożliwienia obywatelom równe-
go, bez względu na przekonania, prawa 
czynnego uczestniczenia w życiu publicz-
nym i wyrażania zróżnicowanych poglą-
dów oraz realizacji indywidualnych za-
interesowań, a także uwzględniając tra-
dycje i powszechnie uznawany dorobek 
ruchu stowarzyszeniowego, stanowi się, 
co następuje [...].”. 

Różne rodzaje zrzeszeń
Przy analizie zagadnień normatywnych 
z zakresu nadzoru nad stowarzyszenia-
mi trzeba jednak uczynić istotne zastrze-
żenie: regulacja konstytucyjna odnosi się 
w ujęciu ogólnym do pojęcia „zrzeszenia”. 
Określenie to ma jednak dość pojemny za-
kres znaczeniowy, nawet jeśli wziąć pod 
uwagę, że w zasadzie chodzi tu o synonim 
pojęcia „stowarzyszenia”. W naszym sys-
temie prawa mamy do czynienia z bardzo 
zróżnicowanym kręgiem podmiotowym, 
do którego odnosi się to określenie. sama 
ustawa – Prawo o stowarzyszeniach sank-
cjonuje dwa podstawowe typy zrzeszeń 
(art. 8 ust. 5); są to: 1) stowarzyszenia jed-
nostek samorządu terytorialnego; 2) sto-
warzyszenia niebędące stowarzyszenia-
mi jednostek samorządu terytorialnego. 

Właściwie grupa stowarzyszeń, o któ-
rych mowa w pkt 2), to swoista definicja 
„wielkiej reszty” w omawianej dziedzinie. 
W tej grupie możemy natomiast wyodręb-
nić dwie główne podgrupy podmiotów:

2 Ustawa z 7.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (j.t. DzU.2001.79.855 ze zm.); w skrócie: „ups”. 
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1) stowarzyszenia osób fizycznych, do 
których założenia potrzeba minimum 15 
osób (art. 8 ust. 5 pkt 2 w zw. z art. 9 ups);

2) związki stowarzyszeń, do których za-
łożenia potrzeba minimum trzech osób 
prawnych; wbrew literalnemu brzmieniu 
nie muszą to być wyłącznie osoby praw-
ne będące stowarzyszeniami, z tym jed-
nak zastrzeżeniem, że osoby prawne ma-
jące cele zarobkowe mogą być wyłącznie 
członkami wspierającymi związku (art. 8 
ust. 5 pkt 2 w zw. z art. 22 ups). 

Kwestia powierzonego organom admi-
nistracji publicznej nadzoru nad stowa-
rzyszeniami będzie się zatem przedsta-
wiała odmiennie, w zależności od szcze-
gólnego charakteru prawnego organizacji, 
z jaką przyjdzie nam się zetknąć w kon-
kretnym przypadku. Niekiedy w odniesie-
niu do tego samego podmiotu uprawnienia  
nadzorcze będą przysługiwały w różnym 
zakresie różnym organom administracji 
publicznej. 

Można tu wskazać następujące grupy 
podmiotów (przy czym należy zaznaczyć, 
że wyliczenie to nie ma charakteru wy-
czerpującego):
•	stowarzyszenia	jednostek	samorządu	te-

rytorialnego; nadzór nad tymi stowarzy-
szeniami sprawuje wojewoda właściwy 
ze względu na siedzibę stowarzyszenia 
(art. 8 ust. 5 pkt 1 ups);

•	ogólnie	–	stowarzyszenia	inne	niż	stowa-
rzyszenia jednostek samorządu teryto-
rialnego, bez zastosowania jakiegoś szcze-
gólnego dodatkowego kwantyfikatora; 

nadzór nad tymi stowarzyszeniami spra-
wuje starosta właściwy ze względu na 
siedzibę stowarzyszenia (art. 8 ust. 5 
pkt 2 ups);

•	stowarzyszenia	mające	status	organiza-
cji pożytku publicznego, niezależnie od 
regulacji ustawy – Prawo o stowarzysze-
niach, to znaczy równolegle w stosun-
ku do uprawnień organu nadzorującego 
wskazanego w tej ustawie; nadzór nad 
działalnością organizacji pożytku pu-
blicznego w zakresie określonych upraw-
nień, obowiązków i wymogów wynika-
jących z ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie3 sprawuje 
minister właściwy do spraw zabezpiecze-
nia społecznego (art. 28 ust. 1 udppw);

•	polskie	związki	sportowe	–	tworzone	
w celu organizowania i prowadzenia 
współzawodnictwa w danym sporcie, 
zgodnie z ustawą o sporcie4; w sprawach 
nieuregulowanych w tej ustawie do pol-
skiego związku sportowego stosuje się 
przepisy ustawy – Prawo o stowarzysze-
niach; nadzór nad działalnością polskich 
związków sportowych sprawuje mini-
ster właściwy do spraw kultury fizycz-
nej (art. 16 ust. 1 ustawy o sporcie);

•	organizacje	zbiorowego	zarządzania	pra-
wami autorskimi lub prawami pokrew-
nymi; co do zasady stosuje się w odnie-
sieniu do nich przepisy ustawy – Prawo 
o stowarzyszeniach, jednak nadzór nad 
tymi organizacjami sprawuje minister 
właściwy do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego (art. 104 ust. 2 

3 Ustawa z 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. DzU.2014.1118 ze zm.); 
w skrócie: „udppw”.

4 Ustawa z 25.06.2010 r. o sporcie (j.t. DzU.2014.715).
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pkt 3 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych5).
Dalsze rozważania będą się koncentro-

wały na kwestiach związanych z nadzorem 
nad stowarzyszeniami sprawowanym przez 
starostę właściwego ze względu na siedzi-
bę stowarzyszenia, wynikających z usta-
wy – Prawo o stowarzyszeniach. Ze wzglę-
du na zupełnie odrębną specyfikę zadań 
prokuratury, pomijam tutaj kompetencje 
nadzorcze nad stowarzyszeniami przysłu-
gujące prokuratorowi.

Nadzór czy kontrola
Przy analizie szczegółowych regulacji usta-
wy – Prawo o stowarzyszeniach, doty-
czących środków nadzoru przysługują-
cych staroście jako organowi nadzoru-
jącemu, ujętych w rozdziale 3 ustawy, 
nasuwa się przede wszystkim konstata-
cja, że w istocie mamy do czynienia nie 
z instrumentami nadzoru, lecz kontro-
li. Właściwy miejscowo starosta został 
bowiem określony przez ustawodawcę 
jako organ nadzorujący – zupełnie nie-
adekwatnie do przyznanych mu kompe-
tencji, gdyż treść jego uprawnień wynika-
jących z tejże ustawy nie obejmuje wła-
ściwie żadnych środków prawnych, które 
– biorąc pod uwagę doktrynalne poję-
cie nadzoru – można by zakwalifikować 
jako narzędzia wiążącego oddziaływania 
na sytuację prawną podmiotów nadzo-
rowanych. Wszak „[…] nadzór jest poję-
ciem szerszym od kontroli. Obejmuje on 
nie tylko prawo do ustalenia stanu fak-
tycznego, co jest przedmiotem kontroli, 

ale też prawo korygowania działalności 
organu nadzorowanego”6.

sformułowane przeze mnie na wstępie 
uwagi dotyczące konstytucyjnych uwarun-
kowań sprawowania przez organy admini-
stracji publicznej nadzoru nad stowarzy-
szeniami znajdują odzwierciedlenie także 
w normie szczególnej wagi, ujętej w usta-
wie – Prawo o stowarzyszeniach. Chodzi 
tu o art. 2 ups, zgodnie z którym, stowa-
rzyszenia są „samorządne, samodzielnie 
określają swoje cele, programy działania 
i struktury organizacyjne oraz uchwalają 
akty wewnętrzne dotyczące swojej dzia-
łalności”. Właśnie na tym polega ich isto-
ta, jako organizacji obywatelskich, to jest 
skupiających osoby wspólnie zaintereso-
wane określonym kierunkiem działalno-
ści, konkretnym ukształtowaniem celów 
statutowych i sposobów ich realizacji. 
Oznacza to, że w ramach podejmowa-
nych czynności organ nadzorujący stowa-
rzyszenie nie jest uprawniony do dokony-
wania oceny merytorycznej działalności  
stowarzyszenia z punktu widzenia słusz-
ności czy celowości podejmowanych roz-
strzygnięć. Jedynym kryterium, jakie może 
mieć zastosowanie w ramach podejmowa-
nych przez administrację publiczną dzia-
łań nadzorczych wobec stowarzyszenia, jest 
więc kryterium legalności. „Prawo do in-
terpretowania przepisów statutu stowa-
rzyszenia służy przede wszystkim jego  
władzom i organom, zaś do kompetencji nad-
zorujących działania stowarzyszenia (zgod-
nie z przepisami prawa o stowarzyszeniach) 
organów administracji [...] i niezawisłych 

5 Ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. DzU.2006.90.631 ze zm.).
6 P. Suski: Stowarzyszenia�i�fundacje, wyd. 3, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008.
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sądów należy ocena, czy interpretacja przy-
jęta przez organy stowarzyszenia odpowia-
da obowiązującemu prawu i czy praktyka 
stosowania przepisów statutu przez stowa-
rzyszenie nie prowadzi do sytuacji, których 
prawo zaakceptować nie może”7. 

stwierdzić zatem należy, wziąwszy pod 
uwagę zarówno uregulowania konstytucyj-
ne, jak i treść ustawy – Prawo o stowarzysze-
niach, że normatywne gwarancje niezależ-
ności stowarzyszeń w naszym prawodaw-
stwie niepodważalnie istnieją. W konse-
kwencji, przesłanki potencjalnej ingerencji  
organu nadzorującego w funkcjonowanie 
stowarzyszenia należy interpretować na tle 
całości istniejącego systemu prawa, włą-
czając w to również zagadnienie prawnych 
form działania administracji. 

Systematyka ustawy
Podejmując próbę nakreślenia szkicu sys-
tematyki ustawy – Prawo o stowarzysze-
niach w zakresie nadzoru nad stowarzy-
szeniami, można wyodrębnić następujące  
grupy norm, z uwzględnieniem przedmio-
tu ich regulacji:
•	normy	dotyczące	właściwości	organów	

(art. 8 ust. 5 pkt 2 ups);
•	normy	dotyczące	kompetencji	opinio-

dawczych organu nadzorującego, jako 
elementu sądowej procedury rejestro-
wej w zakresie wpisu do Krajowego re-
jestru sądowego (art. 13 ust. 2, art. 15, 
art. 17, art. 21 ups); 

•	normy	dotyczące	kompetencji	poprze-
dzających środki interwencji nadzorczej 
(art. 25 ust. 1 i 3 ups); 

•	normy	dotyczące	środków	egzekucji	bez-
pośrednich kompetencji „nadzorczych” 
organu – własnych (art. 26 ups);

•	normy dotyczące środków interwencji 
nadzorczej sensu stricto (art. 28 – 31 ups). 
Można też zaproponować inną syste-

matykę podziału środków nadzoru prze-
widzianych ustawą – Prawo o stowarzy-
szeniach, a mianowicie z zastosowaniem 
kryterium proceduralnego, czyli według 
podmiotu inicjującego zastosowanie da-
nego środka.

W tym wypadku możliwe będzie wy-
odrębnienie następujących grup środków 
nadzoru:
•	środki	stosowane	samodzielnie	przez	

organ nadzorujący (art. 25, art. 28 ups 
w pierwszej części); 

•	środki	nadzoru	stosowane	przez	sąd,	ale	
uwarunkowane uprzednim wnioskiem 
organu nadzorującego lub prokuratora 
(art. 29 ust. 1, art. 31 ups);

•	środki	nadzoru	stosowane	samodziel-
nie przez sąd, w odniesieniu do których 
wniosek organu nadzorującego nie jest 
konieczny (art. 29 ust. 2 i 3 ups – jak-
kolwiek tutaj niezbędny jest wniosek 
organu nadzorującego w innej materii, 
inicjujący postępowanie, a środki sto-
sowane przez sąd, nieobjęte wnioskiem 
są akcesoryjne – art. 30 ust. 1 ups).

Prawne formy działania 
administracji publicznej
Warto przyjrzeć się bliżej prawnym for-
mom działania organów administracji pu-
blicznej w omawianym zakresie. Należy 

7 Postanowienie Sądu Najwyższego z 11.10.1995 r., I PRN28/95, OSNP 1996/11/163.
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odnotować, że w sprawach z zakresu nad-
zoru nad stowarzyszeniami sprawowane-
go przez starostę zastosowanie ma wyłącz-
nie ustawa – Prawo o stowarzyszeniach, 
która nie przewiduje choćby odpowied-
niego zastosowania Kodeksu postępowa-
nia administracyjnego (k.p.a.). Na żadnym 
etapie podejmowanych czynności nie wy-
stępuje tu forma decyzji administracyjnej. 
Konsekwencją takiego ujęcia normatyw-
nego jest między innymi brak podstaw 
prawnych dla wystąpienia zjawiska sporu 
kompetencyjnego, a co za tym idzie – moż-
liwości jego rozstrzygania w trybie prze-
widzianym w Kodeksie postępowania ad-
ministracyjnego. „[...] spory rozstrzygane 
w omawianym tutaj trybie [rozstrzyganie 
sporów między organami – przyp. I.B.] nie-
zależnie od tego, czy są pozytywne, czy też 
negatywne – mogą dotyczyć tylko spraw 
indywidualnych (konkretnych) należących 
do właściwości tych organów i rozstrzy-
ganych w decyzji administracyjnej. Trybu 
tego nie da się zatem zastosować do roz-
strzygania sporów powstających w związ-
ku z wykonywaniem zadań publicznych 
w innych formach niż decyzja administra-
cyjna, na przykład w sprawach realizowa-
nych w formie działań faktycznych czy roz-
strzyganych w formach cywilnoprawnych. 
W takim przypadku nie mamy do czynie-
nia ze sporem o właściwość w rozumieniu 

art. 22 k.p.a. Innymi słowy, spór o właści-
wość może mieć miejsce wyłącznie w ta-
kiej sytuacji prawnej, kiedy istnieje mate-
rialnoprawna podstawa do wydania decy-
zji przez organ administracji publicznej”8. 

Określone ustawą – Prawo o stowarzy-
szeniach kompetencje organu nadzorują-
cego dotyczą wyłącznie spraw statutowych 
stowarzyszenia, wskazanych w art. 10 
ust. 1 i 2 ups i – jak już wspomniałam 
– muszą być wykonywane przy poszanowa-
niu dyspozycji art. 2 ups, to jest z uwzględ-
nieniem samorządności i samodzielności 
podmiotu nadzorowanego. 

Pomijając odrębność funkcji organu nad-
zorującego na etapie wpisu stowarzyszenia 
do Krajowego rejestru sądowego (gdzie, 
stosownie do treści art. 13 ust. 2 ups,  
ex definitione jest ona opiniodawcza), nale-
ży podkreślić, że zgodnie z ustawą – Prawo 
o stowarzyszeniach, sam organ nadzorują-
cy de facto nie dysponuje żadnymi instru-
mentami władczego oddziaływania na sto-
warzyszenie. samodzielnymi uprawnienia-
mi są bowiem wyłącznie środki w istocie  
kontrolne, takie jak prawo żądania wyja-
śnień oraz odpisów uchwał walnego ze-
brania członków (zebrania delegatów). 
Ingerencja organu nadzorującego w razie 
stwierdzenia nieprawidłowości w funk-
cjonowaniu stowarzyszenia ogranicza się 
do możliwości skierowania wezwania do 

8 Tak w postanowieniu NSA z 1.02.2002 r. (I SA 2954/01, LEX nr 82818); cyt. za: G. Łaszczyca, C. Mar-
tysz, A. Matan: Kodeks� postępowania� administracyjnego.� Komentarz, t. I., Komentarz� do� art.� 1-103, 
LEX 2010. Zob. także postanowienie NSA z 29.08.2008 r. (I OW 56/08), zgodnie z którym, w sprawach 
objętych przepisami rozdziału 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, którego przepisy „dotyczą nadzoru 
nad stowarzyszeniami sprawowanego przez wskazane w nich organy [...], z ich treści, jak również z po-
zostałych przepisów ustawy w żaden sposób nie wynika, by sprawy członkowskie powstające na tle dzia-
łalności stowarzyszenia załatwiane były na drodze postępowania administracyjnego”. Cyt. za: Centralna 
Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, <http://orzeczenia.nsa.gov.pl>.
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usunięcia uchybień w określonym termi-
nie względnie do udzielenia ostrzeżenia 
władzom stowarzyszenia, które może być 
zastosowane przede wszystkim w sytuacji 
gdy naruszenie jeszcze nie nastąpiło, ale 
jest realne w bliskiej perspektywie, albo 
miało już miejsce, ale wywołało nieod-
wracalne skutki, lub podejmowanie dal-
szych działań w tym zakresie byłoby bez-
przedmiotowe. 

 Jeśli chodzi o wszystkie pozostałe prze-
widziane ustawą środki prawne wobec 
stowarzyszenia, jakkolwiek inicjatywa 
ich podjęcia leży w kompetencji organu 
nadzorującego, to jednak samo ich zastoso-
wanie zależne jest od sądu powszechnego. 

Organ nadzorujący jest zatem upraw-
niony wyłącznie do skierowania wnio-
sku do sądu cywilnego, na skutek które-
go, sąd może:
•	udzielić	upomnienia	władzom	stowa-

rzyszenia;
•	uchylić	niezgodną	z prawem	lub	statu-

tem uchwałę stowarzyszenia;
•	rozwiązać	stowarzyszenie,	jeżeli	jego	

działalność wykazuje rażące lub upor-
czywe naruszanie prawa albo postano-
wień statutu i nie ma warunków do przy-
wrócenia działalności zgodnej z prawem 
lub statutem.
Ponadto, jeżeli stowarzyszenie nie po-

siada zarządu zdolnego do działań praw-
nych (ale tylko w tym wypadku), organ 
nadzorujący jest uprawniony do złoże-
nia do sądu wniosku o ustanowienie dla 
niego kuratora, który jest obowiązany 
do zwołania w okresie nie dłuższym niż 
sześć miesięcy walnego zebrania człon-
ków (lub zebrania delegatów) stowarzy-
szenia w celu wyboru zarządu. Warto od-
notować, że możliwość ustanowienia dla 

stowarzyszenia kuratora – w razie braku 
zdolnego do działań prawnych organu 
jego reprezentacji – jest jedynym środ-
kiem nadzoru, do którego zastosowania 
sąd jest uprawniony również samodziel-
nie, to jest z własnej inicjatywy (w po-
stępowaniu prowadzonym z urzędu). Do 
uruchomienia wszystkich innych środ-
ków nadzoru niezbędny jest inicjujący 
wniosek organu administracji publicz-
nej. Ponadto, na skutek wniosku organu 
nadzorującego sąd może wydać postano-
wienie o rozwiązaniu stowarzyszenia, gdy 
liczba członków stowarzyszenia zmniej-
szyła się poniżej liczby członków wyma-
ganych do jego założenia (czyli – zgod-
nie z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 9 ups – 15 
obywateli polskich o pełnej zdolności do 
czynności prawnych, niepozbawionych 
praw publicznych) lub gdy stowarzysze-
nie nie posiada przewidzianych w usta-
wie władz (należy przyjąć, że chodzi tu 
o brak zarządu oraz organu kontroli we-
wnętrznej; por. art. 11 ust. 1 i 3 ups) i nie 
ma warunków do ich wyłonienia w okre-
sie nie dłuższym niż rok. Zauważmy, że 
na tle opisanych środków nadzoru nad 
stowarzyszeniami (jak tego chce w sfe-
rze raczej leksykalnej ustawa – Prawo 
o stowarzyszeniach), które – sankcjono-
wane w ustawie – przysługują właściwe-
mu miejscowo staroście, organ admini-
stracji publicznej w istocie pozbawiony 
zostaje atrybutu władztwa. Jego wyra-
zem musiałyby być bowiem określone 
prawem własne kompetencje tego orga-
nu, umożliwiające przez jego bezpośred-
nie działanie usunięcie stanu niezgodno-
ści z prawem. Trudno bowiem zakwestio-
nować pogląd, że „Osiąganie [...] celów 
nadzoru jest możliwe dzięki wyposażeniu 
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podmiotów nadzorujących w prawo sto-
sowania władczych środków oddziaływa-
nia do weryfikacji zachowań podmiotów 
objętych nadzorem”9. aktualny kształt 
regulacji ustawy – Prawo o stowarzysze-
niach przewiduje natomiast dla staro-
sty, przy stosowaniu środków interwen-
cji nadzorczej, właściwie wyłącznie rolę 
uczestnika w postępowaniu nieproceso-
wym, toczącym się przed sądem rejestro-
wym w trybie przepisów Kodeksu postę-
powania cywilnego. 

Ustawodawca zrealizował dyspozycję 
konstytucyjną odnośnie do usankcjonowa-
nia nadzoru nad stowarzyszeniami przez 
bardzo zróżnicowane uregulowania usta-
wowe, zależnie od zakresu podmiotowego 
ich zastosowania. Ilustracją tej tezy może 
być choćby zestawienie opisanych wyżej 
uwarunkowań normatywnych wynikają-
cych z ustawy – Prawo o stowarzyszeniach 
a dotyczących starosty z regulacjami usta-
wy o sporcie odnoszącymi się do nadzoru 
sprawowanego przez ministra właściwe-
go do spraw kultury fizycznej nad dzia-
łalnością polskich związków sportowych. 
W ustawie o sporcie w zasadniczym zakre-
sie przewiduje się bowiem tryb admini-
stracyjny (tj. środki nadzoru są stosowane 
bezpośrednio przez organ nadzorujący), 
działający w formie decyzji administracyj-
nej, a więc według reguł Kodeksu postę-
powania administracyjnego. Niewątpliwie 
nasuwa się na tym tle refleksja na temat 
efektywności działań nadzorczych czy ich 
prawnej istoty (biorąc pod uwagę spój-
ność pojęciową w zakresie teorii prawa) 

odnośnie do uprawnień poszczególnych 
organów administracji publicznej, dzia-
łających według stosownych uregulowań. 

Ogólnie widoczna jest tendencja do stop-
niowego ograniczania kompetencji nadzor-
czych administracji publicznej względem 
stowarzyszeń. Próba rekonstrukcji istot-
nych uwarunkowań tych dążeń pozwala, 
według mnie, wskazać następujące głów-
ne czynniki:
•	komplementarność	albo	kolizja	dążeń	

poszczególnych podmiotów w relacji or-
ganizacji pozarządowych z administra-
cją publiczną, zakładająca również udział 
podmiotów zewnętrznych względem 
tej dwustronnej relacji (jak np. człon-
kowie stowarzyszenia czy inni uczest-
nicy obrotu prawnego);

•	określenie	zależności	podmiotowych,	
strukturalnych czy funkcjonalnych;

•	samodzielność	i samorządność	stowa-
rzyszenia – jako wartości prawnie chro-
nione;

•	wolność	zrzeszania	się	–	jako	wartość	
nadrzędna – i płynące stąd uwarunkowa-
nia ustalenia balansu pomiędzy różnymi 
wartościami, ze szczególnym uwzględ-
nieniem konieczności precyzyjnego zde-
finiowania tego pojęcia (tutaj także po-
jawia się pytanie o możliwość sformuło-
wania definicji generalnej, pozbawionej  
subiektywizmu, czego przeciwień-
stwem będzie definiowanie tego poję-
cia w poszczególnych stanach faktycz-
nych i prawnych). 
Przedstawiając powyższe rozważania 

na temat uwarunkowań normatywnych 

9 Nauka�administracji, red. Z. Cieślak, wyd. I, wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012, s. 151.



Nr 3/maj-czerwiec/2015 153 

Nadzór nad stowarzyszeniami   państwo i społeczeństwo

nadzoru nad stowarzyszeniami, chcę przy-
wołać jeszcze jeden, w mojej ocenie fun-
damentalny dla omawianej problematy-
ki, przekaz Konstytucji rP, zawarty w jej 
preambule: „[...] pragnąc na zawsze zagwa-
rantować prawa obywatelskie, a działaniu 
instytucji publicznych zapewnić rzetel-
ność i sprawność […]”. 

W mojej ocenie, dobrą praktyką relacji 
pomiędzy organizacjami obywatelskimi 
a organami administracji publicznej – czy 
to rządowymi, czy samorządowymi – po-
winna być zasada pomocniczości, trakto-
wana w każdym przypadku jako dobro 

konstytucyjne gwarantujące zachowanie 
właściwych mechanizmów demokratycz-
nych w sektorze szczególnej, bezinteresow-
nej i skierowanej na rzecz dobra wspólne-
go aktywności obywateli. aktywność taka 
bowiem niewątpliwie zasługuje na wspar-
cie i ochronę ze strony organów państwa 
demokratycznego.
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