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NR, 

Pan 
Adam Bodnar 
Rzecznik Praw Obywatelskich 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

w odpowiedzi na pismo z dnia 16 stycznia 2017 r., znak: VII.612.31.2016.MM, uprzejmie 

informuję, że dostrzegam konieczność podjęcia działań legislacyjnych w zakresie zmiany 

przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 

r. poz. 687, z późn. zm.), tak aby zoptymalizować proces rejestracji stowarzyszeń. 

Niemniej jednak należy zauważyć, że ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie 

ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923) zniosła 

część barier zniechęcających obywateli do aktywności społecznej, poprzez między innymi 

skrócenie terminu na rozpatrzenie przez sądy rejestrowe wniosków o wpis stowarzyszenia do 

Krajowego Rejestru Sądowego. Co do zasady wniosek ten powinien być rozpatrzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Słusznie Pan Rzecznik zaznaczył, iż 

7. dniowy termin ma charakter instrukcyjny, nie oznacza to jednak, że termin ten nie wiąże 

sądy rejestrowe. Niedochowanie bowiem tego terminu może skutkować odpowiedziahiością 

dyscyplinarną referenta, a także wniesieniem przez stronę skargi na przewlekłość 

postępowania. Przewidziany przepis w art. 20a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym nie jest terminem zbyt długim, więc dochowanie w praktyce tego terminu 

przez sądy rejestrowe może być trudne np. z przyczyn organizacyjnych. Przytoczone przez 

Pana Rzecznika pojedyncze przykłady nie wskazują jednoznacznie, że skala i waga 

przedstawionego problemu występuje w ujęciu ogólnokrajowym oraz przemawia za 

koniecznością podjęcia działań legislacyjnych w tym zakresie przez organy władzy publicznej. 

Wydaje się, że dokonana ostatnio nowelizacja właściwych przepisów stwarza możliwość 



osiągnięcia celów, jakie prawodawca wyznaczył wprowadzonej regulacji. Problem zaś może 

istnieć nie w samym brzmieniu przepisów prawa, lecz w praktyce ich stosowania przez sądy 

rejestrowe, co z kolei nie zawsze przemawia za podjęciem interwencji na poziomie 

legislacyjnym, lecz może być zrealizowane przez iime niż prawne środki odziaływania 

umożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu (np. wprowadzenie zmian organizacyjnych 

w sądach, czy zwiększenie etatów w zakresie właściwości spraw rozpatrywanych przez sądy 

rejestrowe). | 

Odnosząc się do kwestii niewyznaczenia przez sąd rejestrowy posiedzenia 

wyjaśniającego w związku z rejestracją stowarzyszenia „Lex super omnia", uprzejmie 

informuję, że ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 

210, z późn. zm.) stanowi w tym zakresie, że sąd wyznacza posiedzenie wyjaśniające, o ile 

uzna za niezbędne dokonanie dodatkowych ustaleń przed wydaniem postanowienia o wpisie. 

Szanując zasadę trójpodziału władzy, w tym niezależności sądów i niezawisłości sędziów 

określoną w Konstytucji RP, uprzejmie informuję Pana Rzecznika, że nie jestem uprawniony 

do oceny decyzji podejmowanych w tym zakresie przez właściwe sądy rejestrowe do 

rozpatrzenia tego rodzaju spraw. ^ 

Pragnę zapewnić Pana Rzecznika, że wszystkie propozycje legislacyjne dotyczące 

działalności organizacji pozarządowych będą przedmiotem pogłębionej analizy oraz dyskusji 

z interesariuszami oraz właściwymi działowo ministrami w ramach prac nad Narodowym 

Programem Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Dziękuję również Panu Rzecznikowi za przedstawienie problemu rejestracji tzw. 

stowarzyszeń ogrodowych irmych niż Polski Związek Działkowców. Uprzejmie informuję, że 

w tej sprawie zwrócę się do właściwego ministra o zajęcie stanowiska, o którym zostanie 

powiadomiony Pan Rzecznik w odrębnym piśmie. Na koniec informuję, że nie wpływały 

dotychczas skargi dotyczące procesu rejestracji stowarzyszeń, w tym stowarzyszeń 

ogrodowych. 

Z poważaniem, 
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