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UDZIAŁ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W INDYWIDUALNYCH 
SPRAWACH OSÓB FIZYCZNYCH JAKO PRZYKŁAD PRZENIKANIA 

PRAWA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO

(Streszczenie) 

Organizacje pozarządowe mogą działać w postępowaniu cywilnym w celu ochrony własnych praw 
podmiotowych. Mogą także działać w celu ochrony praw konkretnych obywateli oraz ochrony 
tzw. interesu rozproszonego. Oznacza to, że osoby fizyczne mają realną możliwość skorzystania 
z pomocy organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym. Organizacje koncentrują swoje 
działanie na udzielaniu pomocy prawnej i dochodzeniu indywidualnych roszczeń o charakterze 
prywatnoprawnym. Problemem badawczym artykułu jest ustalenie, czy udział organizacji pozarzą-
dowych w postępowaniu cywilnym wymagałby doprecyzowania. Przy analizowaniu prezentowa-
nego zagadnienia zostały wykorzystane takie metody badawcze, jak dogmatyczna oraz analityczna 
metoda badawcza, jak również analiza orzecznictwa. Podkreślenia wymaga fakt, że nie istnieje 
legalna definicja pojęcia organizacji pozarządowej. Podobnie niezupełnie zdefiniowane pojęcie 
organizacji społecznej w k.p.c. zastąpiono pojęciem organizacji pozarządowej. W konsekwencji 
stawiana jest teza, że termin ten ostatecznie wykreuje judykatura.
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praw podmiotowych 

W celu ochrony własnych praw podmiotowych organizacje pozarządowe 
mogą działać w postępowaniu cywilnym. Przysługuje im zdolność sądowa jako 
osobom prawnym lub na mocy art. 64 par. 11 k.p.c.1 Mogą także działać w celu 
ochrony praw konkretnych obywateli (art. 8 k.p.c.) i w celu ochrony tzw. interesu 
rozproszonego. Przejawem ingerencji państwa w zagwarantowanie realizacji 
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1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.
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funkcji procesu cywilnego jest wprowadzenie do procesu organów państwo-
wych, takich jak: prokurator, powiatowy rzecznik konsumentów, Rzecznik 
Praw Obywatelskich, Rzecznik Ubezpieczonych. W tym kierunku idzie również 
wprowadzenie organizacji pozarządowych do udziału w procesie cywilnym2. 
Osoby fizyczne mają realną możliwość skorzystania z pomocy organizacji poza-
rządowych w postępowaniu cywilnym. Organizacje takie są skoncentrowane na 
udzielaniu pomocy prawnej i dochodzeniu indywidualnych roszczeń o charakterze 
prywatnoprawnym. Przekazują również do organów państwowych wnioski oraz 
petycje. W sytuacjach, gdy organizacje pozarządowe działają zgodnie ze swoimi 
statutami jako rzecznicy indywidualnych interesów osób fizycznych, mogą wy-
taczać powództwa oraz brać udział w toczącym się postępowaniu. Udział orga-
nizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym może odbywać się w sposób 
pośredni, poprzez oddziaływanie na postępowanie cywilne (art. 87 par. 5 k.p.c.) 
lub bezpośrednio (art. 61–63 k.p.c.)3. W doktrynie wyróżnia się również udział 
organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym sensu stricto, rozumiane 
jako uprawnienie do wszczęcia postępowania cywilnego przez organizacje poza-
rządowe na rzecz osoby fizycznej oraz uprawnienie do wstąpienia do toczącego się 
postępowania wszczętego przez konsumenta. Drugie wyróżnienie, o charakterze 
sensu largo, udziału organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym rozu-
miane jest jako przedstawienie sądowi istotnego dla sprawy poglądu wyrażonego 
w uchwale lub oświadczeniu ich należycie umocowanych organów4. 

Powstaje problem, czy udział organizacji pozarządowych w postępowaniu 
cywilnym wymagałby doprecyzowania. Należy podkreślić, że nie istnieje legalna 
definicja pojęcia organizacji pozarządowej. Podobnie, nie było zdefiniowane 
poprzednio pojęcie organizacji społecznej. Oznacza to, że zostanie ono ostatecz-
nie wykreowane przez judykaturę5. Kodeks postępowania cywilnego nie podaje 
żadnej definicji organizacji pozarządowej czy konsumenckiej. Wskazuje jedynie 
warunki, jakie musi spełniać organizacja, by mogła uczestniczyć w postępowa-
niu cywilnym (art. 8, 61–64 par. 2, art. 65 par. 1, art. 67 par. 1, art. 87 par. 3–6, 
art. 133 par. 2, 3, art. 146, art. 244 par. 2, art. 301, 462, 465, 4796, 47938 par. 1, 2, 
art. 546 par. 3, art. 572 par. 2 i art. 600 par. 1 k.p.c. Zdaniem twórców uzasadnienia 

2 K. Gajda-Roszczynialska, Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w po-
stępowaniu cywilnym, LEX Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 219.

3 Szerzej: T. Misiuk, Udział organizacji społecznych w ochronie praw obywateli w sądowym 
postępowaniu cywilnym, PWN, Warszawa 1972, s. 7 i n.

4 K. Gajda-Roszczynialska, op. cit., s. 221.
5 P. Telenga, w: A. Jakubecki (red.), Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz, Wydawnictwo 

LEX, Warszawa 2015, s. 93. 
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projektu noweli z dnia 16 września 2011 r. podstawowe znaczenie dla ustalenia 
zakresu pojęcia organizacji pozarządowej należy przypisać art. 3 ust. 2 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1118), który opisuje cechy organizacji 
pozarządowej. Trzeba jednak podkreślić, że ustawa ta opisuje cechy organizacji 
pozarządowych dla celów publicznoprawnych realizowanych tą ustawą, a nie 
dla celów ich działania w postępowaniu cywilnym, służącym ochronie interesów 
prywatnych. Jest to z pewnością argument przeciwko wąskiej wykładni pojęcia 
organizacji pozarządowej. Interesujące są poglądy reprezentowane w doktrynie6, 
aby pojęcie organizacji pozarządowej sensu largo rozumieć jako każdy podmiot 
i organizację (poza sektorem finansów publicznych), podlegające wpisowi do 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego7. 
Trzeba podkreślić, że działać w celu ochrony praw obywateli mogą tylko takie 
organizacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Pojęcie organizacji 
społecznej zostało zdefiniowane w kodeksie postępowania administracyjnego 
w art. 5 par. 2 pkt 5, zgodnie z treścią którego organizacje społeczne to orga-
nizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne. 
Na gruncie ustaw dotyczących możliwości brania udziału organizacji społecz-
nych w postępowaniu karnym i sądowo-administracyjnym brak jest definicji 
tego pojęcia. Zgodnie z treścią art. 12 Konstytucji RP, Rzeczpospolita Polska 
zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji 
społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych 
dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji8. Zgodnie z przepisami Konstytucji, każdy 
ma zapewnioną wolność zrzeszania się (art. 58 ust. 3 Konstytucji RP). Organi-
zacje pozarządowe na gruncie postępowania cywilnego powinny być rozumiane 
jako funkcjonujące zgodnie z art. 58 Konstytucji RP. Organizacje pozarządowe 
w sprawach o ochronę interesów konsumentów najczęściej przybierają formę 
stowarzyszeń, których celem statutowym jest ochrona konsumentów. Organizacją 

6 N. Kowal, Tworzenie i rejestracja organizacji pożytku publicznego. Komentarz do art. 1–27 usta-
wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych przepisów regulujących 
rejestrację organizacji pożytku publicznego, Kraków 2005, s. 62. 

7 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tekst jednolity: Dz.U. 
z 2016 r., poz. 687 oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego 
Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach, tekst jednolity: Dz.U. 
z 2014 r., poz. 835.

8 E. Smoktunowicz, Prawo zrzeszania się w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1992, s. 15–16.
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pozarządową, której celem jest ochrona interesów konsumentów, najczęściej biorącą 
udział w postępowaniu cywilnym jest Federacja Konsumentów. Jest to dobrowolne, 
samorządne i trwałe stowarzyszenie konsumentów, które samodzielnie określa 
swoje cele, program i struktury organizacyjne. Zgodnie z postanowieniami statutu, 
Federacja Konsumentów ma zapobiegać naruszaniu praw i interesów konsumentów 
oraz zapewniać ich ochronę, w szczególności: a) prowadzi poradnictwo prawne na 
rzecz indywidualnych konsumentów (na szeroką skalę udziela nieodpłatnych porad 
prawnych); b) podejmuje czynności w ramach ochrony prawnej konsumentów9. 
Federacja Konsumentów jest organizacją społeczną i pożytku publicznego. Obecnie 
to jedna z wielu organizacji zajmujących się profesjonalnie ochroną praw konsu-
mentów. Wyłącznie w obszarze publicznego prawa ochrony konkurencji i konsu-
mentów występuje definicja tzw. organizacji konsumenckiej. Jest to niezależna 
od przedsiębiorców i ich związków organizacja społeczna, do zadań statutowych 
której należy ochrona konsumentów10. Federacja Konsumentów jest organizacją 
konsumencką w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Kształt 
definicji organizacji konsumenckiej w polskim porządku prawnym prowadzi do 
wielu niejasności11. Wydaje się bowiem, że znaczenie tych przepisów nie ogranicza 
się tylko do zakresu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i nie dotyczy 
jedynie spraw o ochronę zbiorowych interesów konsumentów. Trzeba podkreślić, 
że na gruncie postępowania cywilnego chronione są również zbiorowe interesy 
konsumentów. Jednakże w praktyce indywidualne interesy konsumentów krzyżują 
się z ich interesami zbiorowymi. Kodeks postępowania cywilnego nie definiuje 
i nie posługuje się pojęciem organizacji konsumenckich. Jednakże organizacje 
te, podobnie jak inne organizacje społeczne, mogą brać udział w postępowaniu 
cywilnym, w sytuacji spełnienia wymogów z art. 8 i 61 k.p.c. Organizacje konsu-
menckie cechuje niezależność od przedsiębiorców i ich związków, a do ich zadań 
statutowych należy ochrona interesów konsumentów. Organizacje konsumenckie 
mogą prowadzić działalność gospodarczą, o ile dochód z tej działalności służy 
realizacji wyłącznie celów statutowych.

Należy podkreślić, że ustawodawca, nowelizując art. 8 i 61 k.p.c., pozostawił 
jako wymóg wytoczenia powództwa przez organizację pożytku publicznego 
uzyskanie przez nią zgody od strony powodowej, której ochrony praw proces 
dotyczy. Jednocześnie organizacje te mają prawo wstąpienia za zgodą strony do 

 9 Na podstawie statutu Federacji Konsumentów, http://www.federacja-konsumentow.org.
pl/n,54,312,21, 1,statut-federacji-konsumentow.html; stan na 30.05.2016 r.

10 Art. 4 pkt 13 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
11 Tak: K. Gajda-Roszczynialska, op. cit., s. 228.
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toczącego się, zainicjowanego przez strony procesu. W literaturze podkreśla się, 
że dokonana zmiana stanu prawnego niewątpliwie ułatwia stosowanie przepisów 
o udziale organizacji pozarządowej w procesie, jednakże nie rozwiązuje wszystkich 
nasuwających się wątpliwości12. Organizacja pozarządowa, która wszczyna proces 
za zgodą powoda, uzyskuje status strony w znaczeniu formalnym i legitymację 
procesową do prowadzenia postępowania. Należy podkreślić, że zgoda powoda na 
wytoczenie procesu powinna być dokonana na piśmie i obligatoryjnie załączona 
do pozwu. Brak takiej zgody stanowi brak formalny powództwa, zastosowanie ma 
przepis art. 130 k.p.c., w razie nieuzupełnienia tego braku, pozew ulega zwrotowi. 
Organizacja występująca w postępowaniu cywilnym na rzecz strony powinna wy-
kazać, że spełnia wymogi nałożone na nią nowelizacją z dnia 16 września 2011 r. 
Oznacza to, że przystępując do postępowania lub wytaczając powództwo orga-
nizacja powinna wykazać, że do jej zadań statutowych należą cele wymienione 
w art. 61 par. 1 k.p.c. (w zakresie zadań statutowych organizacje mogą wytaczać 
powództwa na rzecz osoby fizycznej w sprawach o: alimenty, ochronę środowiska, 
ochronę konsumentów, ochronę prawa własności przemysłowej, ochronę równości 
oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżni-
cowanie praw i obowiązków obywateli), a także cele wskazane w art. 462 k.p.c. 
(z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych). Trzeba podkreślić, że prawo 
organizacji pozarządowej do wystąpienia w konkretnym postępowaniu w sprawie 
z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych na rzecz danego pracownika 
lub ubezpieczonego nie ma samodzielnego charakteru i jest uzależnione od wy-
raźnej pisemnej zgody uprawnionego. Dołączenie takiej zgody stanowi wymóg 
formalny pisma procesowego13. Organizacje pozarządowe mogą działać wyłącznie 
na rzecz jednej strony postępowania14.

Należy podkreślić, że do organizacji pozarządowych wytaczających powódz-
twa na rzecz osób fizycznych stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze 
wytaczającym powództwo na rzecz oznaczonej osoby, z wyjątkiem art. 58 zdanie 
drugie (art. 62 par. 1 k.p.c.). Jednakże uprawnienia organizacji pozarządowych 
do działania w postępowaniu cywilnym nie są tożsame z uprawnieniami proku-
ratora. Organizacje pozarządowe mogą występować w postępowaniu cywilnym 
tylko w konkretnych sprawach i tylko na rzecz konkretnych osób. Skutki każdego 

12 P. Telenga, op. cit., s. 94.
13 Postanowienie SN z dnia 23 października 2001 r., III A 19/01, PPiPS2003, nr 11, s. 67 oraz 

uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 9 grudnia 2010 r., II PZP 6/10, OSNP 20011, 
nr 11–12, poz. 145 oraz postanowienie SN z dnia 5 maja 2011 r., II PZ 16/10, LEX nr 1396410.

14 T. Demendecki, w: A. Jakubecki (red.), Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz, Wy-
dawnictwo LEX, Warszawa 2015, s. 599.
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wyroku zapadłego w procesie wytoczonym przez organizację na rzecz strony za 
jej zgodą będą dotyczyły także tej strony. Status organizacji przyłączającej się 
do procesu jest podobny do udziału w procesie interwenienta ubocznego niesa-
moistnego. Strona, do której organizacja pozarządowa przystąpiła za jej zgodą, 
może cofnąć zgodę na udział w postępowaniu, co skutkowałoby koniecznością 
wydania przez sąd postanowienia o odmowie udziału organizacji pozarządowej 
w procesie. Postanowienie takie jest niezaskarżalne. 

Jeżeli organizacja pozarządowa nie wytoczyła na rzecz osoby fizycznej powódz-
twa ani nie wstąpiła do postępowania, może przedstawiać sądowi istotny dla sprawy 
pogląd wyrażony w uchwale lub oświadczeniu swoich organów. Możliwość taka 
wynika z dyspozycji art. 63 k.p.c. Przedstawiony sądowi pogląd, stanowisko nie sta-
nowią środka dowodowego, są jedynie wyrazem oceny społecznej stanu faktycznego 
sprawy. W literaturze przedmiotu dominuje pogląd, że to sąd zwraca się do konkretnej 
organizacji w celu przedstawienia przez nią opinii, stanowiska, poglądu w sprawie 
wskazanej w zarządzeniu sądu, organizacja nie działa tu z własnej inicjatywy15. 

Zastąpienie w kodeksie postępowania cywilnego pojęcia organizacji społecz-
nej pojęciem organizacji pozarządowej należy ocenić jako racjonalne. Pojęcie 
organizacji pozarządowej jest używane w coraz większej liczbie aktów prawnych, 
często w miejsce pojęcia organizacji społecznej. W uzasadnieniu projektu Komisji 
Kodyfikacyjnej do ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – kodeks 
postępowania cywilnego podkreślano, że określenie „organizacje pozarządo-
we” koresponduje z szeroko stosowanym pojęciem „sektora pozarządowego”,  
tzw. trzeciego sektora16. 

Pojęcie non governmental organizations zostało wprowadzone przez Orga-
nizację Narodów Zjednoczonych. Określenie tych organizacji mianem trzeciego 
sektora ma je odróżniać od dwóch pozostałych sektorów: publicznego (admini-
stracja państwowa, publiczna) i prywatnego (nastawionego na osiąganie zysku).

Organizacje pozarządowe, biorące dział w procesie cywilnym, są swoistym 
łącznikiem między sektorem publicznym i prywatnym. W postępowaniu cy-
wilnym ich udział ma charakter subsydiarny wobec obu sektorów w zakresie, 
w którym oba nie są w stanie realizować swoich zadań. 

Dopuszczenie organizacji pozarządowych do postępowania cywilnego powin-
no być uzasadnione względami zachowania porządku publicznego, być niezbędne 
dla ochrony praw obywateli. Jeżeli realizacja celów społecznie użytecznych nie 

15 Z. Resich, Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych, Wydawnictwo Prawnicze, 
Warszawa 1962, s. 78.

16 Na podstawie: K. Gajda-Roszczynialska, op. cit., s. 229.
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jest realizowana przez działania publiczne i sektor prywatny, wówczas możliwa 
jest ingerencja organizacji pozarządowych. Szczególne względy, stanowiące 
uzasadnienie dla naruszenia zasady dyspozytywności muszą mieć uzasadnie-
nie zarówno podmiotowe (podmioty, którym należy się szczególna ochrona, 
np. konsumenci, pracownicy), jak i przedmiotowe (specyficzna kategoria spraw 
cywilnych). Trzeba podkreślić, że osoba fizyczna, na rzecz której działa organi-
zacja pozarządowa w procesie cywilnym, nie musi być członkiem tej organizacji.

Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym wypełnia 
przestrzeń między państwem (władzą publiczną) a sektorem prywatnym.
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THE PARTICIPATION OF NGOS IN INDIVIDUAL CASES OF INDIVIDUALS 
AS AN EXAMPLE OF PENETRATION OF PUBLIC AND PRIVATE LAW 

( S u m m a r y )

The non-governmental organisations can act in civil proceedings in order to protect their own rights. 
They can also act to protect the rights of individual citizens and the protection of the so-called. 
interest distributed. This means that natural people have a real opportunity to benefit from the help 
of non-governmental organisations in civil proceedings. Organizations are concentrating on their 
action on the provision of legal assistance and investigation of individual claims. The research 
problem of this article is to determine whether the participation of non-governmental organisations 
in civil proceedings require to clarification. During analysing the presented issues were used such 
research methods as dogmatic and analytical research method, as well as the analysis of the case 
law. It should be emphasized that there is no legal definition of the non-governmental organisa-
tions. Additionally, not completely defined the concept of social organization in Code of Civil 
Procedure was replaced by the notion of the non-governmental organisations. As a consequence, 
it gives a value proposition that the term eventually will create judicature.
Keywords: non-governmental organization; social organization; civil procedure; the protection 
of individual rights 


