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STOWARZYSZENIE ZWYKŁE  
W ŚWIETLE ZMIAN KODEKSU CYWILNEGO  

PRZEPROWADZONYCH USTAWĄ Z DNIA 14 LUTEGO 2003 R.

Słowa kluczowe: prawo cywilne, podmioty prawa cywilnego, stowarzyszenie, osobowość 
prawna

Nowelizacja kodeksu cywilnego przeprowadzona ustawą z dnia 14 lutego 
2003 r. unormowała nową kategorię podmiotową w prawie cywilnym – tzw. 
ułomne osoby prawne (art. 331  k.c.). Publikacja ta ma na celu uzyskanie odpo-
wiedzi na pytanie, czy w świetle powyższej regulacji można zakwalifikować 
stowarzyszenie zwykle do tej kategorii podmiotowej, czy też nadal będzie ono 
traktowane jako organizacyjny stosunek podmiotowy? Uznanie podmiotowości 
prawnej stowarzyszenia wymaga ustalenia dostatecznej odrębności organi-
zacyjnej, a następnie rozstrzygnięcia kwestii przyznania zdolności prawnej 
przez ustawę (§ 1). Status stowarzyszenia zwykłego należy rozpatrywać także 
w świetle przepisu regulującego sposób odpowiedzialności za zobowiązania 
ułomnych osób prawnych (§ 2).

1. Wstęp

W doktrynie ciągle toczy się spór o status stowarzyszenia zwykłego po-
między zwolennikami koncepcji umowy zobowiązaniowej oraz zwolennikami 
uznania stowarzyszenia zwykłego za jednostkę organizacyjną wyposażoną 
w ograniczonym zakresie w zdolność prawną. Spór ten trwał długie lata i nie 
ucichł wraz z pojawieniem się nowej ustawy – Prawo o stowarzyszeniach 
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w 1989 r.1 ani po nowelizacji w 2003 r. Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmia-
nie ustawy Kodeks cywilny wprowadziła m.in. regulację o ułomnych osobach 
prawnych2. Przepisy dotyczące nowej kategorii podmiotowej nie pozwalają 
jednak na jednoznaczną kwalifikację, dlatego nadal aktualne pozostaje pyta-
nie o status prawny stowarzyszenia zwykłego. Nierozstrzygnięty pozostaje 
spór toczący się w doktrynie, czy stowarzyszenie zwykłe jest autonomicz-
nym podmiotem prawa wyposażonym w atrybuty zdolności prawnej, czy 
też organizacyjnym stosunkiem podmiotowym. Zagadnienie jest dyskusyjne 
i wywołuje wiele sprzecznych opinii. Przed ww. zmianą kodeksu cywilnego 
jednostki organizacyjne niekorzystające z osobowości prawnej znajdowały 
się w kręgu organizacyjnym osoby prawnej. Nie dotyczyło to jednak stowa-
rzyszeń zwykłych, ponieważ nie stanowiły one ogniwa żadnej osoby prawnej. 
Podmiotami w tych zrzeszeniach były tylko osoby fizyczne będące członkami 
stowarzyszenia.

Jeszcze przed wspominaną nowelizacją A. Wolter uznawał stowarzysze-
nia zwykłe za ułomne osoby prawne3. Za dopuszczalnością stosowania art. 
331 § 1 k.c. do stowarzyszeń zwykłych opowiada się m.in. Z. Radwański4. 
Przekonanie o posiadaniu zdolności prawnej autor wyprowadza z posiadania 
struktury organizacyjnej określonej w regulaminie działalności. Podobne 
stanowisko zajmuje M. Żak, zakładając, że stowarzyszenie zwykłe jest pod-
miotem o ułomnej osobowości prawnej5. J. Frąckowiak wyraźnie zaznacza 
przynależność stowarzyszeń zwykłych do kategorii ułomnych osób prawnych, 

1 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, 
poz. 855, z późn. zm.).

2 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 49, poz. 408) 
unormowała tzw. ułomne osoby prawne w nowym art. 331, zgodnie z którym (§ 1) „do jed-
nostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność 
prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych”; (§ 2) Jeżeli przepis odrębny 
nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o której mowa w § 1, odpowiedzialność 
subsydiarną ponoszą jej członkowie. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka 
organizacyjna stała się niewypłacalna.

3 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne – zarys części ogólnej, Warszawa 
2000.

4 Z. Radwański, Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian kodeksu cywilnego przeprowa-
dzonych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r., Prz. Sąd. 2003/7–8, s. 7.  

5 M. Żak, Komentarz do art. 331 k.c., [w:] Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cy-
wilnego, zmienionych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408), Syst. Infor. Pr. LEX 2003.  
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ze względu na jednoznaczne przyznanie im przez przepisy zdolności prawnej6. 
Do zwolenników tej teorii należą także: K. Bilewska, K. Sobura7, R. Flejszar8, 
K. Piasecki9, i E. Skowrońska-Bocian10. Nie jest to teza powszechnie w dok-
trynie przyjmowana.

W doktrynie, uznaniu stowarzyszenia zwykłego za ułomną osobę prawną 
w rozumieniu art. 331 k.c., a w konsekwencji także jej podmiotowości, sprze-
ciwia się wyraźnie m.in. A. Kidyba11. Najczęściej powtarzanym uzasadnieniem 
takiego stanowiska jest brak przepisu wyraźnie przyznającego stowarzysze-
niom zwykłym zdolność prawną12. S. Dmowski13 oraz E. Gniewek14 dodatkowo 
wskazują na szerokie ograniczenia w działaniu, które mają potwierdzać brak 
zdolności prawnej (art. 42 pr. stow.). P. Sarnecki brak zdolności prawnej wy-
wodzi z braku osobowości prawnej i własnego majątku15. Jednocześnie uznaje 
on zdolność sądową stowarzyszeń zwykłych nie tylko w postępowaniach 
cywilnych, ale też w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministra-
cyjnym. Prawo o stowarzyszeniach w sposób wyraźny odmawia przyznania 
stowarzyszeniu zwykłemu osobowości prawnej (art. 40 ust. 1). Brak wyraź-
nego wskazania ustawodawcy co do wyposażenia stowarzyszenia zwykłego 
w atrybut zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych czy zdolności 
sądowej zrodziło wiele sprzecznych teorii w doktrynie i orzecznictwie, co do 
statusu stowarzyszenia zwykłego.

Wychodząc z założenia, że stowarzyszenie zwykłe ma status ułomnej osoby 
prawnej, konieczne będzie dokonanie analizy tej jednostki w oparciu o kry-
teria przyjęte przez SN, dla potwierdzenia statusu ułomnej osoby prawnej16: 

  6 J. Frąckowiak, Instytucja prawa handlowego w kodeksie cywilnym, Rejent 2003/6, s. 27.  
  7 K. Bilewska, K. Sobura, Osoby ustawowe (art. 33 (1) k.c.), Ed. Pr. 2005/10.
  8 R. Flejszar, Przedsiębiorca w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym, Warszawa 2005.
  9 K. Piasecki, Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz, Kraków 2003.  
10 E. Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne – część ogólna. Zarys wykładu, Warszawa 2005.  
11 A. Kidyba, Niektóre skutki dla obrotu handlowego wprowadzenia trzeciej kategorii pod-

miotowej, Prz. Pr. Handl. 2004/12.
12 J. Frąckowiak, [w:] System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Sa-

fjan, Warszawa 2007, s. 1095–096.
13 S. Dmowski, [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga 

pierwsza. Część ogólna, wyd. 7, Warszawa 2006, s. 134.  
14 E. Gniewek, Komentarz do kodeksu cywilnego, Warszawa 2006, s. 80.
15 P. Sarnecki, Prawo o stowarzyszeniach, Warszawa 2007, s. 82.
16 Patrz uzasadnienie do uchwały SN z dnia 21 grudnia 2007 r. (III CZP 65/07) wraz z tezą 

odrębną SSN prof. K. Pietrzykowskiego.  
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posiadanie określonej struktury organizacyjnej, ustawowe przyznanie zdolno-
ści prawnej, wykluczenie osobowości prawnej. W doktrynie przyjęło się, że 
przyznanie statusu ułomnej osoby prawnej uzależnione jest przede wszystkim 
od przyznania zdolności prawnej przez ustawę17. Biorąc pod uwagę założenie 
przyjęte przez SN, należałoby dokonać dwustopniowej analizy: najpierw w 
kontekście wyodrębnienia organizacyjnego w stopniu wystarczającym do uzna-
nia samodzielności stowarzyszenia zwykłego, a następnie rozważyć kwestię 
przyznania zdolności prawnej przez ustawę, przy jednoczesnym wykluczeniu 
z grona osób prawnych. Dla pierwszej części analizy kluczowe znaczenie ma 
określenie stopnia jej zorganizowania, a przede wszystkim potwierdzenie jej 
samodzielności, wyodrębnienia od elementów osobowych czy posiadanie okre-
ślonej struktury organizacyjnej oraz spojrzenie na stowarzyszenie zwykłe jako 
jednostkę korporacyjną. Kwalifikacja ta znajduje szczególne znaczenie przy 
przyjęciu za właściwą tezy o ułomnych osobach prawnych jako konstrukcjach 
wyłącznie typu korporacyjnego18.

2. Czym jest stowarzyszenie zwykłe?

Wobec braku definicji ustawowej stowarzyszenia zwykłego w obecnie 
obowiązującej ustawie, trudności nastręcza precyzyjne określenie, czym jest 
stowarzyszenie zwykłe. W doktrynie europejskiej pojęcie stowarzyszenia albo 
ogranicza się do podania definicji legalnej poprzez wymienienie poszcze-
gólnych cech podmiotu definiowanego, albo konstruuje się szerszą definicję 
– uwzględniającą wszystkie cechy możliwe do wyprowadzenia z całości 
regulacji prawnej19.

Prawo o stowarzyszeniach obowiązujące na terenie Polski od 1932 r.20 za-
wierało ogólną definicję stowarzyszenia, odnoszącą się także do stowarzyszeń 

17 Tak m.in. M. Pazdan, Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 
2004; podobnie SN w uchwale z 21 grudnia 2007 r. (III CZP 65/07).  

18 M. Wach, Status ułomnych osób prawnych w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2008, 
s. 296.  

19 E. Smoktunowicz, Podstawy prawne tworzenia i działalności organizacji społecznych 
w PRL, SPE 1979/XXI, s. 13.  

20 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 października 1932 r. – Prawo o sto-
warzyszeniach (Dz.U. Nr 94, poz. 808, z późn. zm.); rozporządzenie wyparło prawo państw 
zaborczych po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską w 1918 r.; w zakresie 



Stowarzyszenie zwykłe w świetle zmian k.c. przeprowadzonych ustawą z dnia 14.02.2003 r. 139

zwykłych: „dobrowolne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych” (art. 1). 
Definicja stowarzyszenia w obecnie obowiązującej ustawie21 wskazuje na jej 
cechy szczególne oraz inne elementy kształtujące jej status: „dobrowolne, 
samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych” (art. 2 ust. 1). Roz-
szerzenie definicji o przymiotnik „samorządny” oznacza przede wszystkim 
zwiększenie samodzielności działania stowarzyszeń. Stowarzyszenia mogą 
samodzielnie decydować o celach, strukturach i metodach działania. Określają 
sposób działania, zarządzają swoimi sprawami, podejmując uchwały. Dobro-
wolność stowarzyszenia oznacza swobodę tworzenia, likwidacji, wstępowania 
i występowania z organizacji. Swoboda ta ograniczona jest jedynie przepisami 
prawa. Dobrowolny charakter stowarzyszenia polega na dobrowolności podej-
mowania inicjatywy osób co do zawiązania stowarzyszenia, przystąpienia do 
istniejącego stowarzyszenia oraz nieograniczona możność wystąpienia. Nie 
ma żadnych ograniczeń natury politycznej, ekonomicznej czy ideologicznej 
w stosunku do członków, które mogłyby wpływać na ich dobrowolny charakter. 
Dobrowolność oznacza także zależność efektów pracy od inicjatywy wszyst-
kich członków pracujących w nim społecznie22. Trwałość odnosi się do celów 
i struktury organizacyjnej. Oznacza, że od momentu założenia stowarzyszenie 
istnieje niezależnie od imiennego składu swych członków. W pojęciu trwałości 
stowarzyszenia mieści się zasadniczo trwałość jego celu23. Trwałość i ochrona 
integralności majątku stowarzyszenia wyraża się m.in. w kontynuacji działania 
stowarzyszenia mimo zmieniającego się składu osobowego, występowania 
i wstępowania nowych członków. Występujący członek nie zabiera wkładu 
wniesionego przez siebie, który po ustąpieniu członka „przyrasta” do majątku 
wspólnego pozostałych członków stowarzyszenia. Niezarobkowy charakter 
oznacza, że nie można założyć stowarzyszenia, którego celem jest przysporze-
nie korzyści majątkowej jego członkom. Podstawowym celem stowarzyszenia 
nie może być zdobywanie, a następnie podział środków finansowych między 
członków. Ustawodawca, definiując stowarzyszenie, użył określenia „zrzesze-
nie”, które nie znajduje wyjaśnienia ani w tej ustawie, ani w innych przepisach 
rangi ustawowej. W doktrynie wskazuje się na definicję wypracowaną w so-

zmian (Dz.U. z 1923 r. Nr 92, poz. 726) utraciło moc z dniem 16 stycznia 1991 r., z dniem 
23 maja 1989 r. utraciły moc przepisy odnośnie do związków wyznaniowych oraz zakonów 
i kongregacji duchownych (Dz.U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154).

21 Art. 2 ust.1 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
22 J. Romul, Pojęcie stowarzyszenia, Rozp. Pr.-Ek. 1965/4, s. 46.  
23 Ibidem, s. 46.  
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cjologii24, która określa zrzeszenie jako „skupienie społeczne wyrażające się 
we wspólności postaw, zachowań, działań wynikających ze wspólnego celu 
grupowego”. Zrzeszenia powstają, by realizować określony cel, wyznaczony 
przez osoby zrzeszające się. Osiągnięcie celu zaś ma służyć zaspokojeniu 
określonych potrzeb osób zrzeszających się lub szerszej społeczności.

W przypadku stowarzyszenia zwykłego konieczne jest uzupełnienie oma-
wianej definicji o cechy je różnicujące, przedstawione w rozdz. 6 pr. stow. 
Ustawodawca, określając stowarzyszenie zwykłe, wskazuje tylko, że jest to 
uproszczona forma stowarzyszenia, niewyposażona w osobowość prawną. 
Pozostałe przepisy dotyczą procesu tworzenia, sposobu organizacji stowa-
rzyszenia zwykłego, odsyłają także do odpowiedniego stosowania przepisów 
prawa o stowarzyszeniach, w sprawach nieuregulowanych w rozdz. 6.

3. Korporacyjna struktura stowarzyszenia zwykłego

Celem tej pracy nie jest wprawdzie przedstawienie stowarzyszenia zwy-
kłego jako jednostki organizacyjnej o korporacyjnym charakterze, ale kwestii 
tej nie można zupełnie pominąć, rozważając status prawny stowarzyszenia 
zwykłego w kontekście zastosowania art. 331 k.c.

Ułomne osoby prawne postrzegane są jako zrzeszenia osób, które realizują 
wspólny cel. Dobrowolne tworzenie, możliwość liczbowych zmian składu 
członkowskiego czy określanie norm regulujących stosunki organizacyjne 
w zrzeszeniu przez jej członków są najważniejszymi cechami korporacyjnych 
ułomnych osób prawnych. Zasadnicze znaczenie dla uznania korporacyjności 
stowarzyszenia zwykłego ma wskazanie podstaw do oznaczenia i wyodręb-
nienia jako samodzielnej jednostki organizacyjnej. Zgodnie z argumentacją 
zawartą w zdaniu odrębnym do uchwały SN z 21 grudnia 2007 r. jednego 
z członków składu siedmiu sędziów SN – prof. K. Pietrzykowskiego25, jest 
to możliwe m.in. poprzez oznaczenie nazwy, siedziby, obowiązkowy wpis do 
rejestru, wyznaczeniem organu. Na złożoność struktury organizacyjnej wpływ 
ma określenie stosunku członkostwa lub uchwalenie regulamin działalności. 
Cywilnoprawny charakter regulaminu działalności ustala granice swobody 
dokonywania zmian jego treści na podstawie art. 3531 k.c. Możliwość doko-

24 W. Chrzanowski, Zarys prawa korporacji. Część ogólna, Warszawa 1997, s. 12–13.
25 Zdanie odrębne opublikowane w OSNC 2008/7–8, poz. 69, s. 28–32.
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nania zmiany regulaminu i przekształcenia samego stowarzyszenia zwykłego 
są także wyrazem samorządności i konstytucyjnej wolności zrzeszania się. Na 
treść regulaminu składają się elementy stanowiące o odrębności organizacyjnej 
stowarzyszenia zwykłego, a jednocześnie mające charakter indywidualizujący 
(art. 40 ust. 2 pr. stow.: „w szczególności nazwa, cel, teren i środki działania, 
siedziba oraz przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie”). Wszystkie te 
elementy decydują o dostatecznym wyodrębnieniu i samodzielności w sferze 
prawnej.

Stowarzyszenie zwykłe błędnie postrzegane jest tylko jako grupa osób 
związanych przez członkostwo w stowarzyszeniu, aby zrealizować wspólny 
cel26. Członkowie stanowią substrat jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, 
decydują o jej celach i działalności. Członkowie mają swobodę w zakresie 
wstąpienia i wystąpienia ze stowarzyszenia, a także swobodę kształtowa-
nia stosunków wewnętrznych, sposobów realizacji celów i dysponowania 
środkami stowarzyszenia. Podkreślenia wymaga fakt, że zmiany w składzie 
członków nie mają wpływu na istnienie i działalność stowarzyszenia, a sami 
członkowie, poprzez stale uiszczane składki, wyposażają stowarzyszenie 
w środki na bieżącą działalność. Połączenie w ramach stowarzyszenia zwy-
kłego ma charakter trwały i zostaje zachowane, pomimo zmieniającego się 
stanu osobowego, zmiany celu, siedziby czy innych elementów regulaminu 
działalności. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności jest silnie powiązane z nad-
zorem nad stowarzyszeniami zwykłymi, sama jednak ewidencja ma charakter 
tylko informacyjny, stanowi zestawienie, które sporządza i aktualizuje organ 
nadzorujący – każdy na swój sposób.

W polskim systemie prawnym stowarzyszenia mają odrębną regulację 
ustawową, ale wiele kwestii organizacyjnych, np. dotyczących siedziby, nazwy, 
znajduje regulację w kodeksowych przepisach o osobach prawnych. Stanowi 
to dodatkowy argument za przyjęciem słuszności tezy o uznaniu stowarzysze-
nia zwykłego za jednostkę organizacyjną, do której stosuje się odpowiednio 
przepisy o osobach prawnych (art. 331 k.c.). Uproszczony proces założenia, 
brak obowiązku wpisu do rejestru, brak obowiązków sprawozdawczych, liczba 
członków założycieli ograniczona do trzech mają pokazać z jednej strony –
nieskomplikowany tryb funkcjonowania, a z drugiej strony – istnienie pewnej 
struktury organizacyjnej. Istniejący ład korporacyjny, wewnętrzna organizacja 
oraz stosunek członkostwa sprawiają, że stowarzyszenie zwykłe nie może być 

26 Postanowienie SA w Warszawie z dnia 11 października 2001 r. (I Aca 214/01).
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traktowane tylko jak prosta grupa osób powiązanych ze względu na wspólny 
cel. Stowarzyszenie zwykłe nie jest synonimem ogółu jej członków. Stowarzy-
szenie bowiem, inaczej niż np. wspólnota mieszkaniowa, ma interesy odrębne 
od interesów jej członków. Cel stowarzyszenia nie jest związany z realizacją 
celów prywatnych jej członków. Może być nawet rozbieżny z jego interesami. 
Może też zdarzyć się, że będzie pozytywnie wpływał na sytuację członków 
stowarzyszenia, ale jest to kwestią wtórną. Stowarzyszenie zwykłe nie jest 
też, tak jak wspólnota mieszkaniowa, celem wyłącznie administracyjnym27.

Dobrowolne tworzenie, możliwość liczbowych zmian składu członkow-
skiego czy określanie norm regulujących stosunki organizacyjne w zrzeszeniu 
przez jej członków są najważniejszymi cechami korporacyjnych ułomnych osób 
prawnych. Stowarzyszenia zwykłe, mimo wielu ograniczeń natury organiza-
cyjno-prawnej, z pewnością można zaliczyć do jednostek typu korporacyjnego. 
Stowarzyszenie zwykłe wykazuje cechy typowe dla każdej korporacji, ale też 
cechy odróżniające ją od innych korporacji, które wynikają z braku osobowości 
prawnej lub uproszczonej struktury.

4. Zdolność prawna stowarzyszenia zwykłego

Najważniejszym jednak elementem przyjętej przez SN definicji ułomnej 
osoby prawnej jest przyznanie zdolności prawnej przez ustawę, które w istocie 
przesądza o przyznaniu jej podmiotowości28.

Przynależność do kategorii podmiotów w polskim systemie prawnym jest 
uwarunkowana kryterium formalnym, tj. przyznaniem przez ustawodawcę oso-
bowości lub zdolności prawnej. Posiadanie jedynie znamion oraz cech charakte-
rystycznych dla podmiotów prawa nie jest wystarczające dla takiej klasyfikacji29. 
J. Frąckowiak podniósł, że trudno uznać w przypadku stowarzyszeń zwykłych 
przyznanie zdolności prawnej na podstawie art. 40–42 pr. stow. Nie można bo-
wiem wywodzić zdolności prawnej z jego cech (struktury organizacyjnej, nazwy 
celu, terenu i środków działania, a także własnego majątku), gdyż jest to metoda 
wyraźnie inna od przyjętej w art. 33 i 331 k.c.30 W doktrynie najwięcej dyskusji 

27 Patrz K. Pietrzykowski, Zdanie odrębne do uchwały SN z 21 grudnia 2007 r. (III CZP 
65/07); OSNC 2008/7–8, poz. 69, s. 28–32.

28 Patrz uzasadnienie do uchwały SN z dnia 21 grudnia  2007 r. (III CZP 65/07).  
29 Tak Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1994, s. 144–145.
30 J. Frąckowiak, System..., s. 1095–1096.
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i sporów dotyczących stowarzyszenia zwykłego toczy się wokół możliwości 
zastosowania do nich art. 331 k.c., który wprowadził do katalogu podmiotów 
prawa cywilnego trzecią kategorię – jednostkę organizacyjną niebędącą osobą 
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, określaną w doktrynie jako 
ułomna osoba prawna. Ponieważ pojęcie zdolności prawnej nie zostało usta-
wowo zdefiniowane, w doktrynie powstały wątpliwości, a nawet rozbieżności 
w odniesieniu do kwalifikacji stowarzyszenia zwykłego do „trzeciej kategorii” 
podmiotów prawa cywilnego.

Orzecznictwo tylko w dwóch przypadkach wypowiedziało się w kwestii 
statusu stowarzyszenia zwykłego. Sąd Apelacyjny w Warszawie w uzasadnie-
niu do orzeczenia z 2001 r. ograniczył się do powtórzenia za ustawodawcą, że 
stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej, ale to stwierdzenie padło 
jeszcze przed omawianą nowelizacją kodeksu cywilnego31. Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny w orzeczeniu z 2009 r. zaś wprost stwierdził, że stowarzyszenie 
zwykłe nie ma zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, choć 
wskazał na przyznanie zdolności sądowej32. Niewiele więcej na temat braku 
zdolności prawnej stowarzyszenia zwykłego mówi doktryna. A. Kidyba uważa, 
że nie ma podstaw do stosowania art. 331 k.c. tak § 1, jak i § 2 do stowarzy-
szeń zwykłych, „które [...] nie mogą być uznane za jednostki mające zdolność 
prawną, gdyż żaden przepis ich w ten przymiot nie wyposażył”33. Oprócz 
braku przepisu wyraźnie przyznającego stowarzyszeniom zwykłym zdolność 
prawną, S. Dmowski34 oraz E. Gniewek35 dodatkowo wskazują na szerokie 
ograniczenia w działaniu, którew praktyce uniemożliwiają udział w obrocie 
prawnym. P. Sarnecki brak zdolności prawnej argumentuje wskazaniem usta-
wodawcy na brak osobowości prawnej, a także brakiem własnego majątku36. 
Wątpliwości w odniesieniu do stowarzyszenia zwykłego wynikają więc z braku 
wyraźnego wskazania ustawowego o zdolności do nabywania praw i zaciągania 
zobowiązań we własnym imieniu, tak jak to ustawodawca wyraźnie wskazał 
w przypadku handlowych spółek osobowych (art. 8 § 1 k.s.h.).

Artykuł 40 pr. stow. ustanawia stowarzyszenie zwykłe jako uproszczoną 
formę stowarzyszenia bez osobowości prawnej. Brak osobowości prawnej jest 

31 Postanowienie SA w Warszawie z dnia 11 października 2001 r. (I Aca 214/01).
32 Postanowienie NSA z dnia 21 maja 2009 r. (I OZ 519/09).
33 A. Kidyba, Niektóre skutki..., s. 14.
34 S. Dmowski, [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do..., s. 134.  
35 E. Gniewek, Komentarz do..., s. 80
36 P. Sarnecki, Prawo..., s. 82.  
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elementem definiującym stowarzyszenie zwykłe, jest jedną z jej najważniej-
szych cech różnicujących. Polski ustawodawca przyjął normatywną koncep-
cję osobowości prawnej, co oznacza, że osobą prawną może być tylko taka 
jednostka organizacyjna, której ustawa wyraźnie tę cechę nadaje37. Założenie 
racjonalności ustawodawcy każe nam przynajmniej zastanowić się, dlaczego 
ustawodawca, mimo istnienia normatywnej metody regulacji, wskazuje na brak 
osobowości prawnej stowarzyszenia zwykłego, jednocześnie zaś nie mówi nic 
o braku zdolności prawnej stowarzyszenia zwykłego. Konstrukcja taka moim 
zdaniem zakłada, że ustawodawca chciał podkreślić odrębność stowarzyszenia 
zwykłego od rejestrowego poprzez brak osobowości prawnej (tylko!). Wy-
szczególnienie to znajduje też dodatkową wartość w świetle powoływanej już 
uchwały SN z 2009 r., gdzie sąd wskazuje na brak osobowości prawnej jako 
jedną z trzech zasadniczych cech osoby ustawowej, zgodnie z art. 331 k.c.38

Ustawodawca nie zdecydował się na wyraźne przyznanie zdolności prawnej 
stowarzyszeniu zwykłemu w przepisach rangi ustawowej. Zdolność prawna 
stowarzyszenia zwykłego jest jednak pośrednio określona w ustawie – Prawo 
o stowarzyszeniach, choć nie wybrzmiewa ona poprzez zwrot „ma zdolność do 
nabywania praw i zaciągania zobowiązań”. Zasadniczym pytaniem w polskim 
systemie prawa jest: czy wyposażenie ułomnej osoby prawnej w zdolność 
prawną musi przybrać postać literalnego wskazania przez ustawodawcę okre-
ślonego zwrotu, jak choćby ten wskazany powyżej? Poszukując odpowiedzi na 
to pytanie, koniecznym jest odniesienie się do ogólnych zasad wykładni prawa. 
W pierwszej kolejności należy sięgnąć do dyrektyw językowych, opartych na 
regułach znaczeniowych i składniowych języka powszechnego39, z uwzględ-
nieniem swoistych reguł języka, jakie wytworzyły się w środowisku prawni-
czym, a przede wszystkim ustanowione zostały przepisami prawa. Dopiero, 
gdy wykładnia językowa nie pozwala usunąć wątpliwości interpretacyjnych, 
należy skorzystać z reguł wykładni systemowej, a w ostatniej kolejności – z wy-
kładni funkcjonalnej40. Pośrednią jest metoda opisowa, wskazująca na istotne 
cechy przyznawanej zdolności prawnej. W tym przypadku konieczne wydaje 

37 Patrz uzasadnienie SN do uchwały z dnia 21 grudnia 2007 r. (III CZP 65/07).
38 Ibidem.
39 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997, s. 165.  
40 Zob. uzasadnienie uchwały siedmiu sędziów SN mające moc zasady prawnej z 25 marca 

2003 r. (III CZP 8/03), OSNC 2004/1, poz. 1; uchwała SN z 16 kwietnia 2003 r. (III CZP 
22/03), OSNC 2004/2, poz. 19; uchwała SN z 7 czerwca 2001 r. (III CZP 29/01), OSNC 
2001/12, poz. 171.
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się zastosowanie argumentacji funkcjonalnej i spojrzenie na sposób działania 
stowarzyszenia zwykłego, biorąc pod uwagę tak ograniczenia w działaniu, jak 
też możliwości, jakie daje prawo o stowarzyszeniach. Jak już wspominałam, 
nie ma jednolitej reguły przyznawania zdolności prawnej. Zdaniem części 
doktryny nie jest konieczne użycie konkretnych słów41, a zakres zdolności czę-
sto bywa określany opisowo42. Stwierdzenie, że stowarzyszenie zwykłe może 
być podmiotem praw i obowiązków w obrębie stosunków cywilnoprawnych 
odpowiada powszechnie przyjmowanej definicji zdolności prawnej. Nie należy 
zatem przywiązywać zbyt dużego znaczenia do faktu, że w powołanych przepi-
sach brak literalnego stwierdzenia, iż stowarzyszenie zwykłe „może nabywać 
prawa i obowiązki we własnym imieniu”. Warto zauważyć, że w uzasadnieniu 
do projektu ustawy zmieniającej kodeks cywilny43 wymienia się stowarzy-
szenia niezarejestrowane, zaliczając je do ułomnych osób prawnych. Na tle 
ówczesnych i obecnych uregulowań prawnych nie może być mowy o innym 
„stowarzyszeniu niezarejestrowanym”, niż stowarzyszenie zwykłe. Gdzie więc 
szukać ustawowego przyznania zdolności prawnej dla stowarzyszenia zwy-
kłego? W art. 43 pr. stow. ustawodawca wyraźnie wskazuje, że w sprawach 
nieuregulowanych odmiennie w tym rozdziale (tj. w rozdz. 6 pr. stow.), do 
stowarzyszeń zwykłych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, a więc zasto-
sowanie znajdują te przepisy o stowarzyszeniu rejestrowym, które nie zostały 
wyraźnie wyłączone. Do stowarzyszeń zwykłych odnoszą się więc w całości 
przepisy: rozdz. 1 (przepisy ogólne), rozdz. 4 (majątek stowarzyszenia) i rozdz. 
5 (likwidacja stowarzyszeń) oraz przepisy o możliwości wyznaczenia posie-
dzenia wyjaśniającego w postępowaniu sądowym (art. 15), o przyczynach 
zakazu działania (art. 16), o obowiązku niezwłocznego zawiadamiania organu 
nadzorującego, wykonywanych zarówno bez udziału sądu, jak i z jego udzia-
łem, w tym z możliwością rozwiązania stowarzyszenia (art. 28, 29 i 31 ust. 1) 
oraz o składzie i formie działania sądu stosującego środki nadzoru (art. 32)44. 
„Odpowiednie” stosowanie ww. przepisów oznacza obowiązek uwzględnienia 
ograniczeń wynikających z istoty stowarzyszenia zwykłego, przede wszystkim 
wyartykułowany brak osobowości prawnej oraz ograniczenia wskazane w art. 
42 ust. 1 pr. stow.

41 Tak Z. Radwański, Podmioty..., s. 6.  
42 K.J. Matuszczyk, Zagadnienie ułomnych osób prawnych w świetle art. 331 k.c., [w:] Wybrane 

zagadnienia prawa cywilnego, red. M. Warciński, K. Zaradkiewicz, Warszawa 2006, s. 214.  
43 Druk sejmowy nr 666 Sejmu IV kadencji z dnia 2 lipca 2002 r.  
44 P. Sarnecki, Prawo..., s. 85–86.
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Jak słusznie podkreśla SN w uchwale z 2007 r., przyjęcie, że dana jed-
nostka organizacyjna jest podmiotem prawa, rodzi konieczność odniesienia 
się do kwestii zakresu przysługującej jej zdolności prawnej45. W doktrynie 
i orzecznictwie przyjmuje się, że zdolność prawna i zdolność do czynności 
prawnych osób prawnych oraz ułomnych osób prawnych jest co do zasady 
ograniczona. Ani osoby prawne, ani ułomne osoby prawne nie mogą być 
bowiem podmiotami pewnych stosunków cywilnoprawnych, np. z zakresu 
prawa spadkowego, prawa rzeczowego, co wynika z faktu, że chodzi o jed-
nostkę organizacyjną, a nie o człowieka. Ponadto możliwe są inne ogranicze-
nia, jeśli wynikają z przepisu szczególnego46, o ile ograniczenia te wynikają 
z zakresu zadań, do wykonywania których powołany został ten podmiot47. 
Ułomne osoby prawne nie muszą być i nie są podmiotami wszystkich sto-
sunków cywilnoprawnych, co potwierdza doktryna i orzecznictwo48. Zakres 
zdolności prawnej poszczególnych podmiotów prawa cywilnego różni się 
więc nie tylko między nimi, ale także w ramach danej kategorii. Ustawodawca 
przyznaje wielu jednostkom organizacyjnym zdolność do bycia podmiotem 
tylko niektórych stosunków prywatnoprawnych – tzw. zdolność cząstkowa49. 
Przy czym nie można jej utożsamiać ze „specjalną zdolnością prawną” osób 
prawnych, która została zniesiona w 1990 r.50 Istnienie cząstkowej zdolności do 
bycia podmiotem niektórych stosunków prawnych lub praw potwierdza także 
orzecznictwo51. Aby wyłączyć możliwość występowania danej jednostki jako 
podmiotu określonego stosunku prawnego, należy wskazać przepis, z którego 

45 Ibidem.
46 S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do..., s. 130.
47 Np. wspólnota mieszkaniowa została ograniczona do praw obowiązków związanych z za-

rządzaniem nieruchomością wspólną (art. 1 ust. 1, art. 14, art. 17–18, art. 22, art. 25 ustawy 
z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.).

48 Uchwała SN z 7 kwietnia 2006 r. (III CZP 22/06), OSNC 2007/2, poz. 23; J. Frąckowiak, 
Ochrona dóbr osobistych jednostek organizacyjnych niebędących osobami. Współczesne 
problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. dr hab. Marii Poźniak-
-Niedzielskiej, Warszawa 2007, s. 68.

49 Np. jednostki organizacyjne nieposiadające zdolności prawnej mogą być stroną stosunku 
pracy (art. 3 k. p.); możliwość ustanawiania tzw. trwałego zarządu na rzecz państwowych 
lub samorządowych jednostek organizacyjnych niemających zdolności prawnej (art. 43–50 
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).  

50 Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321), 
skreślono art. 36.  

51 Uchwała SN z 7 kwietnia 2006 r. (III CZP 22/06), OSNC 2007/2, poz. 23.  
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wynika taki zakaz52. W przypadku stowarzyszeń zwykłych jest nim art. 42 ust. 
1 pr. stow., który ogranicza sferę organizacyjną oraz zakres działalności sto-
warzyszenia zwykłego. S. Dmowski, odmawiając stowarzyszeniom zwykłym 
przyznania statusu ułomnej osoby prawnej, podkreśla, iż zakres wyłączeń 
z art. 42 powoduje, że trudno mówić o dokonywaniu czynności cywilnopraw-
nych, a w konsekwencji – o stosowaniu art. 331 k.c.53 Stanowisko to popiera 
E. Gniewek, który uważa, że zastrzeżenia z art. 42 wykluczają uczestnictwo 
takiego stowarzyszenia w obrocie prawnym w charakterze samodzielnego 
podmiotu54. Zakres wyłączeń z tego przepisu przypomina treść dawnego art. 95 
§ 1 k.z.55 Regulacja zawarta w nieobowiązującym przepisie wymienia przykła-
dowe czynności przekraczające zakres pełnomocnictwa ogólnego: „zbywanie 
i obciążanie nieruchomości, zaciąganie pożyczek i zobowiązań wekslowych, 
czynienie darowizn, przyjmowanie lub zrzekanie się spadków, zawieranie 
ugód, wytaczanie powództw, czynienie zapisów na sąd polubowny”. Kodeks 
zobowiązań zaliczał powyższe czynności do tych, które wymagają szczegól-
nego pełnomocnictwa, ale nie stanowią o możliwości bycia podmiotem praw 
i obowiązków w ogóle. Przyjęcie założenia, że stowarzyszenie zwykłe jest 
podmiotem prawa, musi jednocześnie wiązać się z przyznaniem mu określonej 
możliwości działania, jako odrębnego podmiotu. Z wyłączenia możliwości 
bycia podmiotem pewnych praw lub obowiązków a contrario wnioskować na-
leży, że stowarzyszenie zwykłe może być podmiotem pozostałych praw i obo-
wiązków, jakie są konieczne dla realizacji konstytucyjnej wolności zrzeszania 
się56. Ponadto zauważyć należy, że wyłączenia z art. 42 ust. 1 dotyczą różnych 
aspektów działania stowarzyszenia zwykłego: sfery organizacyjnej (powołanie 
terenowych jednostek organizacyjnych, możliwość łączenia się w związki 
stowarzyszeń, zrzeszanie osób prawnych), sfery gospodarczo-administracyjnej 
(prowadzenie działalności gospodarczej, otrzymywanie dotacji, korzystanie 
z ofiarności publicznej) oraz sfery cywilnoprawnej (przyjmowanie darowizn, 
spadków, zapisów). Działania wymienione w pkt 1, 2 i 3 w ogóle nie stanowią 
czynności prawnych. Tak więc o zakresie zdolności prawnej stowarzyszenia 

52 J. Frąckowiak, Ochrona..., s. 68.  
53 S. Dmowski, [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do..., s. 137–138.
54 E. Gniewek, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, red. E. Gniewek, Warszawa 2006, s. 80.
55 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks 

zobowiązań (Dz.U. z 1933 r. Nr 82, poz. 598).
56 Patrz Wstęp do ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 79, poz. 855, z późn. zm.).
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zwykłego będą stanowiły tylko wyłączenia zawarte w pkt 4 i 5 ust. 1 art. 42, 
poza oczywiście ograniczeniami wynikającymi z faktu, że podmiotem niektó-
rych praw i obowiązków może być jedynie osoba fizyczna57. Norma z art. 42 
ust. 1 nie zawiera żadnych ograniczeń prawnorzeczowych. Stowarzyszenie 
może więc być podmiotem własności i innych praw rzeczowych. W zakresie 
prawa zobowiązań wyłączenie dotyczy tylko przyjmowania darowizn. Uznać 
więc należy możliwość zawierania umów w pozostałym zakresie. Ograniczenia 
w najszerszym zakresie dotyczą prawa spadkowego.

Po wprowadzeniu zmian do kodeksu cywilnego w zakresie ułomnych 
osób prawnych, ustawodawca nie zdecydował się na zmianę art. 40 ust. 1 pr. 
stow. i nie wprowadził zastrzeżenia o braku zdolności prawnej stowarzyszenia 
zwykłego, pozostawiając jednocześnie wyraźne wskazanie na brak osobowości 
prawnej. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty, należy twierdzą-
co odnieść się do tezy uznającej przyznanie zdolności prawnej przez ustawę 
stowarzyszeniom zwykłym oraz zakwalifikowanie do kręgu ułomnych osób 
prawnych także w świetle nowego przepisu kodeksu cywilnego (art. 331 k.c.).

5. Odpowiedzialność za zobowiązania

W literaturze panuje pogląd, że nie ma majątku stowarzyszenia zwykłe-
go, a podmiotem wszelkich praw majątkowych związanych z działalnością 
stowarzyszenia mogą być tylko jej członkowie58. E. Dzbeńska i M. Sztekier-
-Łabuszewska wskazują, że za wszelkie zobowiązania stowarzyszenia zwy-
kłego odpowiedzialni są wszyscy członkowie, a odpowiedzialność ta wynika 
z braku osobowości prawnej59. Podobnie wypowiedział się SA w Warszawie, 
który uznał, iż „skoro stowarzyszenie zwykłe stanowi grupa osób, oznacza to, 

57 Patrz uzasadnienie do uchwały SN z 21 grudnia 2007 r. (III CZP 65/07); SN popiera pogląd 
panujący w doktrynie i orzecznictwie, że zdolność prawna osoby prawnej i ułomnej osoby 
prawnej może być ograniczona tylko wyraźnym uregulowaniem ustawowym i ograniczeniami 
wynikającymi z istoty jednostki organizacyjnej.

58 J.S. Piątowski, [w:] System prawa cywilnego, t. II: Prawo własności i inne prawa rzeczowe, 
red. J. Ignatowicz, Wrocław, Warszawa, Gdańsk 1977, s. 83; S. Grzybowski, Problematyka 
cywilnoprawna..., s. 33–34.

59 D. Bugajna-Sporczyk, E. Dzbeńska, I. Janson, M. Sztekier-Łabuszewska, Fundacje 
i stowarzyszenia. Prawo i praktyka, Warszawa 2005, s. 451.  
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że zobowiązania majątkowe mogą zaciągać członkowie osobiście”60. Zgodnie 
z uzasadnieniem orzeczenia SA w Warszawie, jeżeli zobowiązanie powstanie 
w związku z oświadczeniem woli złożonym przez osobę wybraną do repre-
zentowania stowarzyszenia – odpowiedzialność będzie ponosić ta osoba. Za 
wszelkie zobowiązania stowarzyszenia zwykłego odpowiadają wszyscy jego  
członkowie, ale nie majątkiem osobistym, tylko majątkiem stowarzyszenia, 
uzyskanym ze składek członkowskich. Źródłem odpowiedzialności członków 
stowarzyszenia zwykłego są przepisy ustawy, a jej uzasadnieniem – człon-
kostwo w stowarzyszeniu. Odpowiedzialność członków obejmuje wszystkie 
zobowiązania stowarzyszenia. Bez znaczenia jest źródło powstania zobowią-
zania (ustawa, wyrok sądowy, decyzja administracyjna itp.).

Trudno jednak przyjąć za właściwą tę argumentację, skoro sam ustawo-
dawca stwierdza, że do stowarzyszeń zwykłych odnoszą się przepisy o ma-
jątku stowarzyszenia (art. 43 ust. 1), a nie – jak by to wynikało z powyższej 
argumentacji – majątku członków stowarzyszenia. Skoro przyjmuje się, że 
stowarzyszenie zwykłe jest podmiotem prawa, to oznacza, że może posiadać 
majątek odrębny od majątków jego członków (majątek własny). W skład 
majątku wchodzą uiszczane przez członków stowarzyszenia składki. Majątek 
stowarzyszenia zwykłego stanowi jego majątek jako ułomnej osoby prawnej. 
Nie można mówić jedynie o zarządzaniu przez członków majątkiem zgroma-
dzonym w ramach stowarzyszenia. Podmioty typu korporacyjnego opierają się 
głównie na członkostwie i na majątku tworzonym przez samych zaintereso-
wanych udziałem w przedsięwzięciu. Tak powstają i działają stowarzyszenia, 
spółdzielnie i spółki handlowe61. Majątek ten jest oddzielony od majątków 
osobistych członków stowarzyszenia i z tego majątku stowarzyszenie odpo-
wiada za zaciągnięte zobowiązania. W cieniu stowarzyszenia zwykłego jako 
odrębnej jednostki organizacyjnej stoją jej członkowie, którzy są subsydiar-
nymi dłużnikami, ale niekoniecznie beneficjentami aktywów stowarzyszenia.

Zasadą odpowiedzialności ułomnych osób prawnych jest subsydiarna 
odpowiedzialność jej członków, która została określona w art. 331 § 2 k.c.62 
Odmiennie uregulował ustawodawca odpowiedzialność członków osobowych 

60 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2001 r. (I ACa 
214/01), Apelacja, S.A. w Warszawie 2002/3, s. c-27).

61 W.J. Katner, Glosa do uchwały SN z dnia 21 grudnia 2007 r. (III CZP 65/07), Glosa 2009/2, 
s. 34–43.

62 Członkowie ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania jednostki, z chwilą gdy ta stałą się 
niewypłacalna, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej.
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spółek handlowych, będących najwyraźniejszą i najliczniejszą grupą ułomnych 
osób prawnych. Kodeks spółek handlowych przewiduje odpowiedzialność so-
lidarną, a zarazem subsydiarną63. Odpowiedzialność subsydiarna jest odpowie-
dzialnością wtórną. Jako pierwsza odpowiada dana jednostka organizacyjna, 
a dopiero w dalszej kolejności – jej członkowie swoim majątkiem osobistym. 
Odpowiedzialność subsydiarna powstaje z chwilą, gdy jednostka organiza-
cyjna stała się niewypłacalna (art. 331 § 2 k.c.). Pojęcie niewypłacalności nie 
zostało bliżej określone, mimo że kilka razy pojawia się w k.c. Kodeks spółek 
handlowych inaczej też zdefiniował pojęcie odpowiedzialności subsydiarnej na 
potrzeby handlowych spółek osobowych: „wierzyciele spółki mogą zaspokoić 
swoje roszczenia z majątku wspólnika, gdy egzekucja z majątku spółki okaże 
się bezskuteczna”64. Odpowiedzialność subsydiarna stanowi o atrakcyjności 
podmiotu w stosunkach prawnych, pozwala ograniczyć ryzyko gospodarcze 
osób, które składają się na majątek danej jednostki organizacyjnej. W art. 
331 § 2 k.c. nie ma podstaw prawnych, które wyłączałyby odpowiedzialność 
członków stowarzyszenia w przypadku jej niewypłacalności.

6. Zakończenie

Zaliczenie stowarzyszenia zwykłego do podmiotów prawa niesie za 
sobą szereg konsekwencji prawnych, które jednocześnie charakteryzują jej 
pozycję w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych. Takie rozwiązanie 
prawne sprzyja zwiększeniu samorządności stowarzyszenia. Istotną cechą 
tych organizacji jest także względna niezależność od organów administracji 
państwowej i ograniczony zakres nadzoru. Rozważając możliwość kwalifika-
cji stowarzyszenia zwykłego, nasuwają się oczywiste porównania do innych 
ułomnych osób prawnych, w szczególności handlowych spółek osobowych. 
Brak normatywnego określenia cech ułomnych osób prawnych oraz liczne 
różnice w statusie poszczególnych podmiotów należących do tej kategorii 
skłania wielu autorów do spojrzenia na spółki osobowe, jako „wzorcowe” 
ułomne osoby prawne. Prowadzi to w konsekwencji do niebezpieczeństwa 
uznawalności lub nieuznawalności za ułomne osoby prawne tych jednostek, 
które posiadają status równoważny ze statusem spółek osobowych. Stąd wie-

63 Zob. art. 22 i 31 k.s.h.  
64 Art. 31 § 1 k.s.h.  
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lu przedstawicieli doktryny uznaje za „prawidłowe” przyznanie zdolności 
prawnej tylko tym jednostkom, które „we własnym imieniu mogą nabywać 
prawa, w tym nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, 
pozywać i być pozywane” (art. 8 § 1 k.s.h.). Tymczasem kategoria ułomnych 
osób prawnych podlega jednak daleko idącej dyferencjacji, będącej rezultatem 
odpowiedniego stosowania przepisów o osobach prawnych oraz istnienia szcze-
gólnych unormowań kwestii odpowiedzialności za zobowiązania ułomnych 
osób prawnych w stosunku do art. 331 § 1 k.c. W doktrynie podkreśla się, że nie 
można stawiać znaku równości pomiędzy „nową podmiotowością” osobowych 
spółek handlowych czy spółek kapitałowych w organizacji a ułomnymi osoba-
mi prawnymi, którym próbowano przyznać określony zakres zdolności prawnej 
jeszcze przed nowelą z 2003 r. Konsekwencją tak swobodnego kształtowania 
tej kategorii podmiotów jest duża różnorodność jednostek organizacyjnych 
zaliczanych do tej grupy i nieograniczona w zasadzie możliwość powstawania 
kolejnych podmiotów.

Mając na uwadze sposób organizacji stowarzyszenia zwykłego, całokształt 
przepisów określających jej status prawny, należy stwierdzić, że odpowiada 
ono cechom nadawanym ułomnym osobom prawnym. Struktura organizacyj-
na oraz określone możliwości działania potwierdzają przyznanie odrębności 
podmiotowej tym jednostkom. Należy ostatecznie stwierdzić, że po zmianach 
kodeksowych z 14 lutego 2003 r. stowarzyszenia zwykłe należy zaliczyć do 
nowo powstałej kategorii podmiotów prawa cywilnego.
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AN UNINCORPORATED ASSOCIATION IN TERMS OF THE AMENDMENTS  
TO THE CIVIL CODE MADE BY WAY OF THE ACT OF 14 FEBRUARY 2003

(Su m m a r y)

The status of an incorporated association is subject to a continued doctrinal dispute be-
tween those who believe that such an association is an agreement of a contractual kind and the 
exponents of the view that it is an organisational entity with limited legal capacity. This dispute 
has been going on for years and did not end after the new Associations Act was introduced in 
1989, or after the 2003 amendments to the Civil Code.

The amendment to the Civil Code established a new category of entities in civil law, i.e. 
the so-called unincorporated legal entity (Article 331 of the Civil Code). The purpose of this 
publication is to answer the question of whether an unincorporated association can fall within 
this category or it should continue to be perceived in terms of an organisational relationship 
between entities. Indeed, the amended Civil Code fails to provide a definitive solution to this 
issue, so the doctrinal dispute goes on. In order for the association to receive the status of a legal 
entity, one must establish when it is organisationally independent enough, and then legislate on 
the relevant requirements in this area. Indeed, at the heart of the many self-conflicting doctrinal 
theories is the legislator’s failure to clearly define which entities are granted legal capacity. Also, 
the status of unincorporated associations must be viewed in terms of the provision that governs 
the liability for obligations assumed by unincorporated legal entities.

Keywords: civil law, legal entity, association, legal perspnality


