Wnioski

Oznaczenie
""ynikiem

adresu siedziby stowarzyszenia

zdarzen

podmiot6w.

przypadkov.ych

Jest on immanentnie

czy

zwiqzany

prawern, a przez to stanowi skladow'l
JednakZe
uregulowan,

przepisy

ktore

jakimikolwiek

dokurnentami.

potwierdzajq.cego
siy jego siedziba
w odniesieniu
Sqdowym).

Jezcli chodzi

do stosowania
w ustawie

0

w/w przepisu,

Sqdowym

uznania

zainteresowanych

stowarzyszeii

dolq.czenia

lokalem,

nie

adresu

0

do wniosku

przewidujq.

dokumentu

w kt6rych znajduje

Krajo\V)'lll Rejestrze

S'ldo\V)'lll, ale tylko
Krajowym

to brak jest jakiegokolwiek

tak to czyni przykladowo
oraz innych przepisach

zadnych

stowarzyszcn

rejestracjy

0

(art. 19b ust. 2 ustawy

stowarzyszen,

nie jest

czy tez innyrn

siedziby

z lokalu lub nieruchornosci,

zostal w ustawie

rejestracjy

Rejestrze

prawa wlasnosci.

potwierdzania

przedsiybiorcow

stowarzyszeniach

0

do

do korzystania

uregulowany

do rejestracji

od

z danq. nieruchornosci'l,

rejestracjy

siy
Wyrnog

uprawnienie

zaleznych

szeroko rozurnianego

reguluj'lce

odnosilyby

w Krajowym

tez

Rejestrze
odeslania

art. 49 tejze ustawy. Co wiycej, takze
brak jest analogicznego

rozwi'lzania

w stosunku do stowarzyszen.
Definicja
osobowosci

adresu

prawnej

siedziby

osoby

jest co prawda

prawnej

zawarta

lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii
gospodarki

narodowej,

warunk6w

i

prowadzq.cyrni
na potrzeby

trybu

w tym wzorow

urzydowe

ustawy

0

prowadzenia

wnioskow,

wspoldzialania

oraz jednostki

w Rozporz'ldzeniu

sluzb

publicznej.

i aktualizacji

Przyjrnuje

niemaj'lcej

publicznej

oraz szczegolowych
z

administracji

z dnia 27

rejestru podmiot6w

ankiet i zaswiadczen,

statystyki

rejestry i systemy informacyjne

statystyce

organizacyjnej
Rady Ministrow

innyrni

publicznej,

siy w w/w rozporzq.dzeniu,

organami
ale jedynie
ze jest to

adres siedziby organu zarz'ldzajq.cego.
Ponadto

brak jest legalnej

w ustawie

0

Krajowego

Rejestru

definicja

krajowym

siedziby.

Rejestrze

Sqdowego.

definicji

adresu

Sq.dowym

W kodeksie

Siedziba jest wskazaniem

siedziby

wskazanie,
cywiInym

osoby

wart.

oznaczonego

prawnej.

ze oznacza

Istnieje

jednak

siy go w Dziale

1

41 zawarta jest z kolei jedynie

miejsca,

z kt6rym lq.czyrny osoby

prawnq..
Siedziby
bowiem

osoby prawnej

adresu chodzi

0

nie nalezy

"zakotwiczenie"

zatem

utozsamiae

osoby prawnej

tam osiq.gaIna, czyli miee adres, takze dla doryczen.

z jej adresem.

w okreSlonym

W przypadku

micjscu.

Musi bye

W zwiqzku

z powyzszym

adres, tj. dokladne

wskazanie

oprocz

siedziby

miejscowosci,

kazda osoba prawna

ulicy i numeru

powinna

miee swoj

domu oraz gdy zachodzi

taka

potrzeba numeru lokalu, ale jest to w zasadzie adres, jaki osoba prawna ujawnila w rejestrzc.
Zgodnie
dzialalnosci

z obowiqzujqcymi

gospodarczej

pisemnego

pod

przcpisami
danym

oswiadczenia

zlozonego

Nie

natomiast

rejestrowych.

rna

rejestracja

adresem

w statucie

stowarzyszenia,

dokonywana

jest

oraz w odpowiednich

obowiqzku

potwierdzania

nieprowadZ'J.cego

jedynie

na podstawie

rubrykach

takiego

fonnularzy

adresu

za.dnymi

dokumentami.
Jednakze

rozpatrujqc

kwestiy uzywania

uprav.'lliony,

to nalezy

namszeniem

prawa wlasnosci.

wlasnosci
osoba

dojse

do \\TIiosku,
W niniejszej

moze bye naruszone

uzywa

niemehomose

listopada

wskazujqc

ten adres jako adres swojej siedziby.

rowniez

programu

Olsztynskie

zawartym

w Zalqczniku

zwrocie

organizaeji

Centrum

Organizacji

nr I do niniejszej

kwestia

pozarz¥1owych
jest jako

ta zostala

realizaeji

usrug

do odbierania
zobowiqzujq

13. Zgodnie

OCOP organizaeje

podpisujq

i starannego

uregulowania
rozne

w

programu

Pozarz¥1owych.

skrytki

I w Olsztynie

co

Jednoczesnie

stosowanym

korzystania

przy

z adresu

umowy, w ktorej OCOP zobowiqzuje

jej przechowywania

W

srodowiska

pocztowej

organizacji.

celu

z Gminq

w/w urnowy w pkt

do rozwoju

procedurom

z nim

odbioru korespondencji.

Centrum Organizacji

jako

nowych

z dnia 24

przy realizacji

z opisem
do

ta

w urnowie

w Olsztynie"

Organizaeji

adrcsu.

w tworzeniu

przy ul. Tarasa Szewczenki

przez

Centrum

przez OCOP wamnkow

w pkt II, poswiyconym
A

siy do sarnodzielnego

Powyzsze
korzystania

urnowne

zgodnie
zalqcznik

inna

pod ktorym

sil( wsp61pracowac

Pozarzqdowych,

udostypnianie

pomoey

doprecyzowana

korespondeneji

najmu budynek
Olsztynskiego

poprzez

udzielanie

"Razem

umowy. Niniejszy

zadari Olsztynskiego

w podpunkcie

korespondencyjnego

na zapisy

Stowarzyszen

w § I zobowiqzaly

wsp61pracy

zakres ten wchodzi miydzy innymi tworzenie

rozumiane

uwagy

adresu,

2008 r. oraz urnowie najmu lokalu uzytkowego

przez Zwiqzek

zakres przedmiotowy

a wiye samowolnie,

ze prawo

niemehomosci

siy znajduje,

naleZy

rozumianym

sprawie nie moze bye kwestionowane,

w taki sposob, ze wbrew woli wlaseieiela

z dnia 03 paidziemika

do tego nie

z szeroko

prawnej,

Strony umo\vy

3 okrdla

przez podmiot

podstawy

2008 r., zawartych

Olsztyn.

adresu"

do czynienia

bez zadnej

W tyrn rniejscu
wsp61pracy

"cudzego

iz mamy

siy

w biurze OCOP, a organizacje
Co wiycej, zgodnie z § I umowy
zostal przeznaezony

na dzialanie

Pozarzqdowych.

umowne

stowarzyszenia

nie przewidujq

zatem

z adresu

ul. Szewczenki

przy

mozliwosci

samowolnego
I w Olsztynie,

a przewiduj<'j. jedynie
w przypadku

mozliwosc

podpisania

korzystania

stosownej

Odnosz<'j.c siy do kwestii
do niego rozne drogi,
Na pierwszym

usta"",y

miejscu

adresu

nalezy

stanu

niezgodnosci,

wzi<'j.c pod uwagy

stowarzyszenia,

nieprawidlowosci

siedziby.

Jeieli

0

pocztowej

i tylko

to mog<'j. prowadzic

to istnieje

w okreslonym

0

ustawy

rnoiliwosc

stowarzyszeniach,

siy do organu

zwrocenia

w trybie art. 28 w/w

~. w tym przypadku

usunie

jako

nieprawidlowosciorn

z vmioskiem

terminie,
nie

0

przeciwdzialanie

stowarzyszenia

stowarzyszenie

nadzoruj<j.cy moze wyst<j.pic do S¥1u
W przypadku,

w/w

Jezeli chodzi

wyst<'j.pienie do danego

0

usuniycie

0

zmiany

uchylenia

ich dzialalnosci.

zwi<'j.Zanyrn z dzialalnoschj.
nadzoruj<'j.cego

skrytki

czym bydzie mowa ponizej.

0

stanowi<'j.C4podstawy

z w/w adresu jako

umowy.

nieprawidlowosci,

poprzez
to organ

rozwi<}Zanie stowarzyszenia.

gdyby organ nadzoruj<j.cy nie podj<'j.lw/w czynnosci,

to istniej<}-jeszcze

inne mozliwosci.
W ustawie
instrument
rcjestrze,

zgodnie

wzglydu

na

z kt6rym,

je

z urzydu.

niedopuszczalny

ze wzglydu

S<'j.w rejestrze

przepisy

ie

adres

informacjy

ujavmionych

zastosowac

niezgodnosci

0

w

rejestrze,

chodzi

0

me

rejestrowego
szkody

przyczynowego

znajdzie

on

miydzy

sCj.d rejestrowy

po

jest

w

Rejestrze

w

odpowiedzialnosc
0

Krajowym

wysJuchaniu

prawa.

pisemnego

zarejestrowane

Ponadto

dane

S<}-dowym jest

ustawa

0

krajowym

przyrnuszaj<'j.ce. W sytuacji bowiem,
stanem

drodze

rzeczy

postypowania

Do

danych

wysokosci,

nieprawdziw<'j.

odszkodowawcz'l

Krajowym

zastosowania.

jej

ze

gdy

(nieaktualnosci)
przymuszajCj.cego

tj. np. grzywna.

z tytulu nieprawdziwych
i wskazanie

w

dane niedopuszczalne

do zlozema oswiadczenia

z rzeczywistym

powinien

przewidziany

nieprawidlowosci

SCj.d w ktorym

na obowi<}Zuj'lce przepisy

dostypne srodki przymusu,

Jezeli natomiast

samej

to

widniej<'j.cy

przewidzian<j. w art. 18 ust. I ustawy
sprawie

prawa,

siy tak, jezeli

12 ust. 3 zostal
usuwanie

zamieszczone

Iub po wezwaniu

s<'j.dowyrn w art. 24 reguluje postypowanie

s<'j.dpoweirnie
danych

jezeli

Stanie

uzna,

s<j.dowym w art.

s<'j.dowi rejestrowernu

osob na posiedzeniu

stowarzyszenie

rejestrze

rejestrze

umozliwiaj<j.cy

obowi'lzuj<}-ce

zainteresowanych
wykrdla

krajowym

0

prawny

Rejestrze
zgloszenia

niezbydne
lecz

podmiotu

S'ldowyrn,

rejestrowego

to w przedmiotowej

odpowiedzialnosci

jest bowiem

podmiotu

nie tylko powstanie

tme

wykazanie

adekwatnego

trdci<'j. wpisu

w rejestrze

a zajsciem

zwi<'j.Zku
zdarzenia

powoduj<}-cego szkody.
Na wypadek
oczekiwanych

gdyby i kolejny tryb umcestwienia

rezuitatow,

to najemca

moze skorzystac

obecnego
z ochrony

stanu rzeczy nie przyniosl
wlasnosci,

przyslugujCj.cej

mu tak jak wlascicielowi

w trybie art. 222 § 1 k.c. w zw. z art. 690 k.c, a dokla:dnie kieruj<j.c

do S<j.du Cywilnego

pow6dztwo

bowiem

roszczen

zastosowanie

najemcy,
ocmony

w zwi¢u

0

zaniechanie

naruszen.

sluZ<j.cych ochronie

z czym przysluguj<j. mu wszystkie

wlasnosci

realizuj<j. z kolei przepisy

cywilnoprawnych)

i wi<j.Ze siy ona z bezwzglydnym

przedmiotowej

sprawie

S<j.dem z duZyln
wlasnych

poszanowania

dla stvrierdzenia

cudzej wlasnosci.

na wzglydzie

do umowy

kwestiy interpretacji

wspolpracy,

a dokladnie

nowyeh

organizaeji.

jednakze
umowy

0

korzystanie

najemcy

ze poslugiwanie

przed
siy dla

z

w/w postypowail s<j.dowych nalezy miee

przez S<j.dzapisow

zawartych

w Zal<j.czniku or 1

odnosz<j.Cego siy do udostypniania

co rozumiane

jest jako udzielanie

Co prawda zgodme

naleZy raezej badae,

anizeli opierae siy na jej doslownyrn

to faktu, iz S<j.dmoze dojse do przekonania,
z adresu korespondene)jnego

brzmieniu,

ze w przypadku

doszlo faktycznie

przez

pomoey w tworzeniu

z art. 65 § 2 ke. w umowach

stron i eel umowy,

nie wyklucza

fakt,

Juz

Warto jednak dodae, ze w

praw przysruguj<j.cych
tylko

wlasnosci.

uregulowania

GCOP adresu, jako skrytki pocztowej

jaki byl zgodny zamiar

prawa

wynika, ze na osobach

wbrew woli najemcy.

W sytuacji, gdyby doszlo do jakiegokolwiek
rowniez

Zasady
roszczen

charakterem

wystarczy

cel6w cudzym adresem nastypuje

wlascicielskie.

k.c. (w tym w drodze

wlaScicielskich)

naruszenia

prawdopodobienstwem

art. 690 k.c. rozci<j.ga
takze i na ochrony praw

tzw. prawa

art. 221-231

bovriem z art. 140 kc. (ktory okresla treSe uprawnien
trzecich ci<j.Zyobovri<j.Zek biemego

Przepis

prawa wlasnosci

istnienia

do jego udostypnienia

dla ee16w rejestracyjnych.
Nalezy
z

rowniez

mozliwosci

dodae,

oehrony

nieuprawnionemu

ze zarowno

swoich

praw

"uzytkownikovri"

dokumentach
Jezeli

warto rowniez

wskazania

mog<j. skorzystac

powodztwa

przeciwko

adresu siedziby przez stowarzyszenia

odnieSc siy do dokonania

0

silt

ustawy
adres

0

statystyce

siedziby

publicznej,

danego

niezgodnie

z

statystycznych

rzeczywistosci<j..
niezgodnie

tej czynnosci

RG-l, a dokladnie

zarz<j.dzajqcy nie wyczerpuje

adresu

w zgloszemu
jako

adres

juz zadnej sankcji za podanie

Przewiduje

ze stanem

to wszakze

stowarzyszenia

zarz<j.dzaj<j.cego, lecz ustawa ta nie przewiduje

formularzu

wytoczeme

rowniez

w

dotyez<j.cych nadania numeru REGON oraz NIP.

chodzi

wskazuje

jak i wynajmuj<j.ey,

adresu.

Rozpatruj<j.c kwestiy bezpodstawnego
do tego me uprawnione

najemea,
poprzez

jedynie

faktycznym.
siedziby,

sankcjy

Przekazame
jako

adresu

ZM definicji danej statystyeznej,

za

rejestracyjnym
siedziby

przekazanie

nieprawdziwych
pod ktorym

organu

adresu siedziby
danyeh
danych

w

dziala jej organ

a w zwi<j.Zku z tym nie podlega

sankcji karnej.
10

Odnosz~c

siy z kolei do wskazania

identyfikacyjnego,
jakichkolwiek

uzyskania

danych w niniejszym

obwarowane
poslui:ylo

celern

odpowiedzialnosciq
siy bezprawnie

byloby powiadornienie
popelnieniu

danym

powyzszego

pierwszej

posluguj~ce

adresem

odpowiednich

kolejnosci

skierowac

go siy adresern

w zgloszeniu

Nalezaloby

na adres siedziby

uprawnionego

do

do zaniechania

naruszen.

srodkow,

rnaj~cych

sprawy kierowac

W sytuacji

do

StowarzyszefJ.

danego

lub jednostkcy

wykroczenia

organizacyjn~

nastypuj~ce

stowarzyszenia

wezwania

nie podj'l! zadnych
byloby

od razu

bc¢i cyv,rilnego. Ponadto,

moma

gdy nie

identyfikuj~cego

osobowosci

zawiadomienia

rowniez

w sklad organu,

przeds<}dowe

wpis6w,

kroki.

z wnioskiem

nalezaloby

gdyby organ nadzoruj~cy

zgloszcnia

0

dose;

stowarzyszenia,

w Olsztynie"

Rownoczesnie

rejestrowcgo,

0

prawnej,

przez osoby prawn~

byd~cej

odpowiednich

podatnikiem

organ6w

0

lub

popel:nieniu

karnoskarbowego.

Jednoczesnic
faktycznego

niernaj~c~

NIP-2, to istnieje mozliwosc

poczynic

nadzoruj~cego

,,Razem

nieprawdziwych

na drogy post<;powania

miilll-1jeszcze jeden rok czasu od dokonania

ptatnikicm

pamiytac

oraz adresy osob wchodz~cych

bowiem

to zasadnym
czy tei: policji

od czasu jego popel.nienia.

organu

na celu usuniycie

jest juz

tj. rocznym

pismo

reprezentowania

podanie

ze stanern rzeczywistym

identyfIkacyjnym,

nalezaloby

stowarzyszenia

iz

przy tym jednak

w trybie art. 28 w/w ustav'l'Y 0 usuniycie nieprawidlowosci.
skierowac

zgloszenia

zauwazyc,

tj. np. urzydu skarbowego,

opiniuj~cej

Zwi~zku

w forrnularzu

naleZy

W sytuacji zatem, gdy dane stowarzyszenie

tego wykroczenia,

w ocerue

to

niezgodnych

organow,

skarbowego.

kr6tkim terminie przedawnienia

W

formularzu

adresowych

NIP,

karn~ skarbow~.

w/w wykroczenia

Wobec

danych

nurneru

opiniuj~ca

przedstawionego

wskazuje,
na wstypie,

ze niniejsza

opinia

oraz obowiqzuj¥ego

dotyczy

wyl~cznie

w tym stanie

stanu

faktycznyrn

stanu prawnego.

RAD••.
CA PRAWNV

~

11

