ZAŁĄCZNIK
do komunikatu prasowego Kuratora Stowarzyszenia WIOSNA z dnia 05.06.2019 r.

I.

Stan faktyczny

1) Według stanu z chwili rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia WIOSNA w dniu
04.02.2019 r. status członków zwyczajnych mających prawo głosu na Zgromadzeniu posiadało
dziewiętnaście osób;
2) W dniu 04.02.2019 r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia WIOSNA podjęło uchwałę o
odwołaniu Joanny Sadzik z funkcji Prezesa Zarządu, która następnie złożyła w formie pisemnej
rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu (adresowana na Zarząd Stowarzyszenia). W dalszej
kolejności rezygnację z zasiadania w Zarządzie Stowarzyszenia złożyli: Jakub Marczyński, Anna
Wilczyńska, Dominika Langer-Gniłka (przy czym dwie ostatnie z wymienionych osób złożyły w dniu
11.02.2019 r. oświadczenia o cofnięciu rezygnacji). Następnie pisemną rezygnację z członkostwa w
Stowarzyszeniu złożył Jakub Marczyński (adresowaną na Walne Zgromadzenie).
3) Potem Zgromadzenie uchwałą z dnia 04.02.2019 r. powołało ks. Grzegorza Babiarza do pełnienia
funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia;
4) W dalszej kolejności w dniu 04.02.2019 r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia WIOSNA
podjęło uchwałę o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia ks. Grzegorza Babiarza;
5) Następnie w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 04.02.2019 r. pisemne oświadczenia o
rezygnacji z członkostwa złożyły dalsze dwie osoby, tym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (w tym
jedno adresowane na Walne Zgromadzenie, a jedno bez oznaczenia adresata);
6) W dniu 05.02.2019 r. wpłynęła rezygnacja jednej osoby z członkostwa w Stowarzyszeniu WIOSNA;
7) W dniu 11.02.2019 r. podjęte zostały uchwały Zarządu (Zarząd w składzie: ks. Grzegorz Babiarz oraz
Anna Wilczyńska, Dominika Langer-Gniłka, po złożeniu oświadczenia o cofnięciu rezygnacji z
pełnienia funkcji w Zarządzie z dnia 04.02.2019 r., przy czym ks. Grzegorz Babiarz nie uczestniczył w
podjęciu uchwały Zarządu) o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia WIOSNA
nowych 18 (osiemnastu) osób (wśród nich ponownie przyjętych Joannę Sadzik i Jakuba
Marczyńskiego). W tym samym dniu Walne Zgromadzenie Członków (z udziałem nowo przyjętych
członków) potwierdziło mandaty Anny Wilczyńskiej i Dominiki Langer-Gniłki, podjęło uchwałę o
odwołaniu z Zarządu ks. Grzegorza Babiarza oraz o ponownym powołaniu w skład Zarządu Joanny
Sadzik i Jakuba Marczyńskiego;
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8) W dniu 24.04.2019 r. dokonano czynności przyjęcia jednej osoby w poczet członków Stowarzyszenia
(potwierdzone uchwałą Zgromadzenia z dnia 24.04.2019 r.);
9) W dniu 24.04.2019 r. dokonano czynności wykluczenia z grona członków Stowarzyszenia trzech osób,
w tym byłych członków Zarządu Anny Wilczyńskiej i Dominiki Langer-Gniłki (potwierdzone uchwałą
Zgromadzenia z dnia 24.04.2019 r.);
10) W dniu 24.04.2019 r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia WIOSNA potwierdziło
rezygnację kolejnej osoby z członkostwa w Stowarzyszeniu, przy czym oświadczenie o rezygnacji nie
zostało złożone w formie pisemnej;
11) Postanowieniem z dnia 29.03.2019 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „Sąd
Rejestrowy”) wykreślił z Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych, Zawodowych,
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „KRS”, „Rejestr”) dane osób wchodzących w
skład Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA, a to: Dominiki Langer-Gniłki, Joanny Sadzik, Anny
Wilczyńskiej, Jakuba Marczyńskiego - wskazując, iż Joanna Sadzik została skutecznie odwołana z
pełnienia funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia uchwałą Zgromadzenia z dnia 04.02.2019 r., natomiast
Dominika Langer-Gniłka, Anna Wilczyńska i Jakub Marczyński złożyli w dniu 04.02.2019 r. skuteczne
oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członków Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA, co
prowadziło do wygaśnięcia mandatów tych osób (przy czym późniejsze oświadczenia Dominiki
Langer-Gniłki, Anny Wilczyńskiej o cofnięciu rezygnacji nie wywołały skutków prawnych).
Rozstrzygnięcie to utrzymał w mocy Sąd Rejestrowy postanowieniem z dnia 21.05.2019 r.
12) Postanowieniem z dnia 11.04.2019 r. Referendarz Sądowy postanowił wpisać w KRS ks. Grzegorza
Babiarza jako Prezesa Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA, który od tego momentu figurował w
Rejestrze jako jedyny członek Zarządu (powołany uchwałą z dnia 04.02.2019 r.). Sąd odmówił
jednocześnie ponownego wpisu Joanny Sadzik, Dominiki Langer-Gniłki, Anny Wilczyńskiej i Jakuba
Marczyńskiego, podkreślając w szczególności fakt wygaśnięcia z dniem 04.02.2019 r. mandatów tych
osób, nieskuteczność ponownego powołania Joanny Sadzik i Jakuba Marczyńskiego w skład Zarządu
w dniu 11.02.2019 r. na wadliwie zdaniem Sądu zwołanym Walnym Zgromadzeniu Członków, oraz
nieskuteczność cofnięcia oświadczeń o rezygnacji z Zarządu Dominiki Langer-Gniłki i Anny
Wilczyńskiej;
13) W dniu 15.04.2019 r. ks. Grzegorz Babiarz podjął decyzję o dokooptowaniu do Zarządu Wiesława
Brzykcego, a następnie w dniu 18.04.2019 r. obaj – działając w charakterze Zarządu - podjęli uchwałę
o dalszym dokooptowaniu w skład Zarządu Magdaleny Poznańskiej (niebędącej członkiem
Stowarzyszenia;
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14) W dniu 22.05.2019 r. Sąd Rejestrowy postanowił o wykreśleniu z KRS ks. Grzegorza Babiarza jako
członka Zarządu wskazując, iż został on powołany do Zarządu sprzecznie ze statutem Stowarzyszenia,
który po pierwsze stanowi, że do pełnienia funkcji w Zarządzie może zostać powołany jedynie członek
Stowarzyszenia (ks. Grzegorz Babiarz w momencie wyboru nie posiadał statusu członka
Stowarzyszenia i w konsekwencji biernego prawa wyborczego, zgodnie z § 16 pkt 2 Statutu), a po
drugie określa w § 13 ust. 2, iż o przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd (natomiast w
przedmiocie członkostwa ks. Grzegorza Babiarza uchwałę podjęło jedynie Walne Zgromadzenie).
Wobec tego Sąd uznał wybór ks. Grzegorza Babiarza za nieskuteczny. W postanowieniu Sąd
podtrzymał pogląd o skutecznej rezygnacji z zarządu Dominiki Langer-Gniłki, Anny Wilczyńskiej,
Jakuba Marczyńskiego, oraz skutecznym odwołaniu Joanny Sadzik.
15) Obecnie Krajowy Rejestr Sądowy nie ujawnia żadnego członka Zarządu Stowarzyszenia i w ocenie
Kuratora jest to zgodne z rzeczywistym stanem prawnym;
16) Zgodnie z postanowieniem § 30 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia WIOSNA Zarząd składa się z co najmniej
trzech osób. Organ ten jest uprawniony do rozstrzygania o przyjęciu w poczet członków
Stowarzyszenia (§ 13 ust. 2 Statutu) oraz stwierdzenia utraty członkostwa (§ 21 ust. 2 Statutu), a
także do niego składane jest oświadczenie o rezygnacji z członkostwa (§ 21 ust. 1 pkt 1 Statutu);
17) Powyższy stan faktyczny został ustalony na podstawie dokumentów i nie był przez żaden podmiot
kwestionowany.

II.

Wnioski i decyzje Kuratora

1) Kurator za punkt odniesienia przy określaniu osób mających prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu
Członków przyjął listę członków zwyczajnych Stowarzyszenia WIOSNA uznanych za uprawnionych do
udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbyło się w dniu 04.02.2019 r. Skład tych osób
nie budził wątpliwości, nie został także zakwestionowany przez Sąd Rejestrowy w żadnym z
prowadzonych po dniu 04.02.2019 r. postępowań dotyczących Stowarzyszenia WIOSNA;
2) W świetle wskazanych powyżej orzeczeń Sądu Rejestrowego, Stowarzyszenie począwszy od dnia
04.02.2019 r. nie posiadało prawidłowo powołanego Zarządu (postanowienia te nie są wprawdzie
prawomocne, jednak Kurator przyjmuje rozstrzygnięcie Sądu Rejestrowego za własne). Brak było
zatem możliwości prowadzenia spraw wymagających uchwały Zarządu, co w szczególności
uniemożliwiało prawidłowe zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków (stanowisko to przyjął Sąd
Rejestrowy w postanowieniu z dnia 11.04.2019 r. oraz 21 i 22.05.2019 r.). W konsekwencji nie mogły
również zostać skutecznie dokonane inne czynności, do których niezbędne jest podjęcie przez Zarząd
uchwały, takie jak przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia (§ 13 ust. 2 Statutu; por.
postanowienie Sądu Rejestrowego z dnia 21.05.2019 r. w odniesieniu do osiemnastu osób przyjętych
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do Stowarzyszenia w dniu 11.02.2019 r.), czy stwierdzenia utraty członkostwa (§ 21 ust. 2 Statutu),
jak również kooptacja członków Zarządu (§ 40 Statutu; niezależnie od tego, że w ocenie Kuratora
postanowienie Statutu dotyczące kooptacji w ogóle nie miało zastosowania ponieważ umożliwia ono
dokonanie kooptacji przez członków Zarządu pełniących funkcję w momencie wygaśnięcia mandatów
pozostałych członków, a w chwili podjęcia uchwały o wyborze do Zarządu ks. Grzegorza Babiarza
żadni inni członkowie nie pełnili już swojej funkcji);
3) Kurator uznał zatem za niewywołujące skutków prawnych czynności osób działających w charakterze
Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA mające na celu przyjęcie lub wykluczenie z grona członków
Stowarzyszenia określonych osób podejmowane od dnia 04.02.2019 r. Osoby, względem których
dokonano tego rodzaju czynności nie są wobec tego uznawane przez Kuratora za członków
Stowarzyszenia (pkt. I. 7, I. 8 powyżej), a osoby wykluczone (nieskutecznie) nadal posiadają status
członkowski (pkt I. 9 powyżej);
4) Przyjęcie natomiast w poczet członków ks. Grzegorza Babiarza (pkt I. 4 powyżej) było nieskuteczne z
tego względu, iż uchwalę w tej sprawie podjęło jedynie Walne Zgromadzenie Członków (w dniu
04.02.2019 r.), podczas gdy zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu prawo decydowania o przyjęciu do
Stowarzyszenia należy do wyłącznej kompetencji Zarządu (por. postanowienie Sądu Rejestrowego z
dnia 22.05.2019 r.). Zdaniem Kuratora Zgromadzenie nie jest kompetentne do przyjmowania
członków w świetle art.11 ust. 1 Prawa o stowarzyszeniach;
5) W opinii Kuratora skutków nie wywołały także oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w
Stowarzyszeniu składane wówczas, gdy Stowarzyszenie nie posiadało prawidłowo ustanowionego
Zarządu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4) Prawa o stowarzyszeniach Statut reguluje sposób nabywania
i utraty członkostwa. W przypadku Stowarzyszenia WIOSNA przesłanki utraty członkostwa określa
§ 21 Statutu, który w szczególności w ust. 1 pkt 1) stanowi, iż utrata członkostwa następuje na skutek
pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia. Zasada trwałości zrzeszenia (art. 2 ust. 1
Prawa o stowarzyszeniach) wymaga również tego, aby stosunek członkostwa ulegał zakończeniu w
sposób uregulowany Statutem tj. nie komukolwiek i nie w jakiejkolwiek formie. Ponadto odwołując
się do ogólnych zasad reprezentacji wskazać należy, iż to Zarząd jest jedynym organem osoby
prawnej umocowanym do wykonywania reprezentacji biernej tj. przyjmowania oświadczeń woli (co
potwierdza również orzecznictwo Sądu Najwyższego), do których zaliczyć należy także oświadczenie
o rezygnacji z członkostwa Stowarzyszenia;
6) Należy zaznaczyć, iż zgodnie ze stanowiskiem Sądu Rejestrowego po rezygnacji ostatniego składu
Zarządu w dniu 04.02.2019 r. żadna osoba nie została powołana w skład Zarządu w sposób skuteczny;
7) Wobec powyższego, brak prawidłowo powołanego Zarządu Stowarzyszenia nadal uniemożliwia
złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa;
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8) Uprawnionym do przyjęcia oświadczenia o rezygnacji członka Stowarzyszenia nie jest również
Kurator ustanowiony na podstawie art. 30 Prawa o stowarzyszeniach. Zgodnie z art. 30 ust. 2 tej
ustawy Do czasu wyboru zarządu, kurator reprezentuje stowarzyszenie w sprawach majątkowych
wymagających bieżącego załatwienia. Kompetencje Kuratora – oprócz zwołania Zgromadzenia w
celu wyboru Zarządu - ograniczają się zatem jedynie do spraw majątkowych, a do takich nie należą
sprawy związane z członkostwem w Stowarzyszeniu. Kurator nie posiada zatem uprawnienia do
reprezentacji Stowarzyszenia zarówno czynnej jak i biernej przy czynnościach dotyczących
członkostwa, w tym odbioru oświadczeń woli o wystąpieniu ze Stowarzyszenia;
9) Za nieskuteczne należy zatem uznać oświadczenia o rezygnacji z członkostwa składane po dniu
04.02.2019 r. (jedna osoba w dniu 05.02.2019 r - pkt I. 6 powyżej i jedna w dniu 24.04.2019 r. – pkt
I. 10 powyżej, przy czym w tym ostatnim przypadku Kurator nie dysponuje dokumentem pisemnej
rezygnacji, co niezależnie od powyższego uniemożliwia stwierdzenie, iż spełniona została formalna
przesłanka wystąpienia ze Stowarzyszenia w postaci pisemnego oświadczenia członka zgodnie z § 21
ust. 1 pkt 1 Statutu);
10) Z kolei rezygnacje czterech członków (pkt I.2 i I. 5 powyżej) złożone w dniu 04.02.2019 r. zostały
opisane w protokole odbywającego się wówczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia WIOSNA;
11) Kierując się treścią protokołu Kurator przyjął, iż z wyżej opisanych względów nie odniosły skutku
oświadczenia o rezygnacji ze Stowarzyszenia złożone w tym dniu po utracie mandatów przez ostatni
prawidłowo powołany skład Zarządu (oświadczenia trzech członków Stowarzyszenia z dnia
04.02.2019 r., w tym byłego członka Zarządu Jakuba Marczyńskiego oraz Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej). Wspomniane osoby nadal uznawane są przez Kuratora za członków Stowarzyszenia;
12) Odmiennie natomiast przedstawia się sytuacja Joanny Sadzik, która w świetle treści protokołu
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia WIOSNA z dnia 04.02.2019 r. złożyła
rezygnację z członkostwa jeszcze, gdy swoje funkcje pełniło trzech ostatnich członków prawidłowo
ustanowionego Zarządu (Anna Wilczyńska, Dominika Langer-Gniłka i Jakub Marczyński), a więc gdy
Zarząd istniał w statutowym składzie i był zdolny do przyjęcia kierowanego do niego oświadczenia na
podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia w zw. z art. 61 § 1 kodeksu cywilnego (zgodnie z
protokołem osoby te zrezygnowały z zasiadania w zarządzie dopiero w następnej kolejności);
13) Wobec skutecznej rezygnacji, Kurator nie znajduje zatem podstaw do uznania Joanny Sadzik za
członka Stowarzyszenia (jak wynika z wcześniejszych uwag nieskuteczne jest także ponowne jej
powołanie w poczet członków w dniu 11.02.2019 r.);
14) Reasumując Kurator przyjmuje, iż w chwili obecnej Stowarzyszenie WIOSNA liczy 18 (osiemnastu)
członków zwyczajnych uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków,
uwzględniając fakt, iż: a) rezygnacje z członkostwa pięciu członków Stowarzyszenia (w tym trzech
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osób w dniu 04.02.2019 r, jednej w dniu 05.02.2019 r. i jednej w dniu 24.04. 2019 r) nie wywołały
skutków prawnych, b) wykluczenia trzech osób z grona członków Stowarzyszenia (dokonane w dniu
24.04.2019 r.) również nie odniosły skutku, c) czynności przyjęcia w poczet członków dwudziestu
osób (jednej osoby w dniu 04.02.2019 r., osiemnastu osób w dniu 11.02.2019 r. i jednej osoby w dniu
24.04.2019 r.) pozostały nieskuteczne.

Kurator – radca prawny Karol Tatara
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