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Rozdział I. Charakter prawny statutu
w polskim porządku prawnym

§ 1. Pojęcie statutu

Historycznie pojęcie statutu oznaczało w Polsce „ustawę”. Mianem „statu-
tów” określano dawniej ustawy zasadnicze nadane przez suwerenów zewnętrz-
nych (np. Statut Organiczny Królestwa Polskiego, Statut Organiczny Woje-
wództwa Śląskiego). Słowo „statut” było również używane na określenie zbioru
praw i przywilejów (np. Statut Kazimierza Jagiellończyka), a także niektórych
innych ważnych aktów prawnych (np. Statuty Piotrkowskie)1.

Słowniki języka polskiego definiują statut jako zbiór przepisów określają-
cych wewnętrzną organizację, zadania i tryb działania instytucji lub organizacji
i zagadnienia ustrojowe podmiotu prawa2. Na treść statutu składają się z reguły
zagadnienia ustrojowo-organizacyjne3 oraz prawa i obowiązki podmiotów ko-
rzystających ze świadczeń danej instytucji, niekiedy także prawa i obowiązki
pracowników tej instytucji4. Statut bywa określany jako „ustawa lokalna”, zbiór
postanowień powstających na podstawie delegacji ustawowej i regulujących
ustrój jednostki5. Statut wydawany jest na zasadach autonomii statutowej6.

1 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju, s. 87 i n.
2 B. Dunaj, Popularny słownik, s. 665; P. Żmigrodzki, Wielki słownik języka polskiego, http://

www.wsjp.pl/index.php?id hasla=33305&ind=0&w_szukaj=statut; W. Doroszewski (red.), Słownik
języka polskiego, http://doroszewski.pwn.pl/haslo/statut/.

3 M. Miemiec, Pojęcie statutu, s. 163; Z. Leoński, Statut, s. 35. Autor wskazuje, że oprócz struk-
tury wewnętrznej danej jednostki statut powinien określać podstawowy cel jednostki i zadania
poszczególnych jej komórek.

4 M. Wierzbowski, Akty normatywne, s. 49; R. Raszewska-Skałecka, Statut, s. 9.
5 D. Dąbek, Prawo miejscowe, s. 185; R. Raszewska-Skałecka, Statut, s. 78 i przywołana tam

literatura.
6 E. Ochendowski, Prawotwórcza funkcja gminy, s. 25. Autor nazywa stanowienie statutów

stanowieniem autonomicznym.
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W nauce prawa pojęcie statutu występuje w dwóch znaczeniach: sensu largo
i sensu stricto7. Statuty sensu largo to wszystkie akty prawne, w których zawarte
jest prawo autonomiczne8. Statuty sensu stricto to konkretne akty prawne re-
gulujące, w granicach dopuszczonych przez prawo, zadania, strukturę organi-
zacyjną i sposób działania danej jednostki9.

Już na wstępie należy stwierdzić, że charakter prawny statutu nie jest jedno-
lity. Zależy on od tego, jaki podmiot i w jakim trybie go tworzy.  Ustawy szcze-
gólne przewidują, jakie podmioty muszą posiadać statut. Są to w szczególności:
fundusze inwestycyjne10, fundusze emerytalne11, spółdzielnie12, przedsiębior-
stwa państwowe13, partie polityczne14, stowarzyszenia15, związki zawodowe16,
spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne, szkoły wyższe, fundacje17.

W literaturze zwraca się uwagę na różnorodność charakteru prawnego sta-
tutów. Statuty mogą pochodzić od organów administracji państwowej, a także
od podmiotów mających osobowość prawną18. Statut może pochodzić z nada-
nia organu nadrzędnego, może być aktem sporządzonym przez dany podmiot,
podlegającym zatwierdzeniu przez nadrzędny organ, lub może być ustano-
wiony całkowicie samodzielnie przez dany podmiot19. Udział zewnętrznych
podmiotów w procesie tworzenia statutów może przybrać formę zatwierdzania
projektu statutu. Mogą być również ustalane statuty wzorcowe (modelowe)20.

7 R. Raszewska-Skałecka, Statut, s. 77 i wskazana tam publikacja E. Olejniczak-Szałowska, Za-
kres przedmiotowy skargi, s. 174 i n.

8 M. Miemiec, Pojęcie statutu , s. 160.
9 B. Adamiak, Statut gminy, s. 63.
10 Ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.).
11 Ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 989 ze zm.).
12 Ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 21).
13 Ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1384

ze zm.).
14 Ustawa z 27.6.1997 r. o partiach politycznych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924 ze zm.).
15 Ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1393).
16 Ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881).
17 Ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 40).
18 M. Stahl, w: M. Stahl (red.), Prawo administracyjne, 2009, s. 216.
19 M. Wierzbowski, Akty normatywne, s. 50.
20 Np. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7.3.2005 r. w sprawie ramo-

wych statutów placówek publicznych (Dz.U. Nr 52, poz. 466); rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z 21.5.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicz-
nych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 ze zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z 3.6.1997 r. w spra-
wie warunków, jakie powinien spełniać statut spółki zawiązanej przez Skarb Państwa z pracow-
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Statuty różnią się między sobą nie tylko sposobem stanowienia, ale także
miejscem w hierarchii źródeł prawa i zakresem obowiązywania21. Niesporne
w doktrynie jest tylko to, że spełniają funkcję organizacyjną przez wyelimino-
wanie dowolności w zakresie organizacji i funkcjonowania określonych jed-
nostek organizacyjnych22. Sprzyja to spójności i jednolitości w zakresie orga-
nizacji porządku wewnętrznego instytucji danego rodzaju.

Wyjaśniając istotę statutu, należy wskazać, jaki ma on charakter na gruncie
prawa prywatnego oraz na gruncie prawa publicznego (administracyjnego).

W sferze administracyjnoprawnej statut jest aktem prawa stanowionego;
należy do kategorii aktów normatywnych23. Występuje w zakładach admini-
stracyjnych. Są to jednostki organizacyjne powołane do świadczenia usług nie-
materialnych na podstawie nawiązanego z użytkownikiem stosunku admini-
stracyjnoprawnego24. Zakład administracyjny służy wykonywaniu zadań pu-
blicznych przez podmioty administracji publicznej w zakresie zaspokajania
potrzeb społeczeństwa m.in. w dziedzinie oświaty, ochrony zdrowia, opieki
i pomocy społecznej, a także szkolnictwa wyższego25. Zakłady publiczne mogą
być tworzone w drodze ustawy (jak np. uczelnie publiczne), w drodze ak-
tów organów administracji publicznej bądź w drodze aktów osób fizycznych
i prawnych, przez stowarzyszenia, kościoły czy fundacje (jak np. prywatne
szkoły, w tym również szkoły wyższe). Zakłady niepubliczne muszą uzyskać
zezwolenie właściwego organu bądź wpis do właściwego rejestru (np. art. 20
ust. 1 PrSzkolWyż, art. 82 ust. 1 ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty26).

Statut określa w szczególności cele zakładu administracyjnego, jego pozy-
cję prawną i stosunki z innymi podmiotami i organami państwa (postanowie-

nikami prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego, rolnikami lub rybakami (Dz.U. Nr 60,
poz. 371).

21 M. Miemiec, Pojęcie statutu, s. 167.
22 Na temat jednostek organizacyjnych administracji publicznej zob. J. Boć (red.), Prawo ad-

ministracyjne, s. 81; W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, s. 13–14; B. Banaszak,
Zamknięcie systemu, s. 223–225; K. Działocha, „Zamknięcie” systemu, s. 121 i n. Pogląd o miej-
scowym charakterze norm prawnych statutu znany był wcześniej – zob. J. Starościak, Podstawy
prawne, s. 99 i n.; W. Dawidowicz, Wstęp do nauki, s. 79 i n., E. Olejniczak-Szałowska, Źródła
prawa, s. 23; M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Podstawowe pojęcia, s. 66–69; por. R. Raszew-
ska-Skałecka, Statut, s. 104; M. Kulesza, „Źródła prawa”, s. 12 i n.; A. Jedliński, L. Kaczyński, Statut,
s. 33.

23 M. Śniegucki, Statut, s. 3 i n.
24 J. Boć (red.), Prawo administracyjne, s. 160.
25 E. Ochendowski, Prawo administracyjne, s. 242; E. Knosala, Pojęcie administracji świadczą-

cej, s. 21–26; T. Kuta, Aspekty prawne działań administracji, s. 32 i n.
26 T.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.
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nia materialne), normuje wewnętrzne funkcjonowanie zakładu i stosunki mię-
dzy jego organami (postanowienia ustrojowe) oraz jego reprezentację wobec
podmiotów zewnętrznych (postanowienia o charakterze procesowym)27. Sta-
tut zakładu administracyjnego jest zatem źródłem prawa materialnego, proce-
sowego i ustrojowego28.

Jednostka organizacyjna działa na podstawie statutu, który został jej
nadany lub który samodzielnie uchwaliła29. Przyznając jej prawo do stanowie-
nia statutu, ustawodawca przekazał jej w tym zakresie uprawnienie do samo-
stanowienia o sobie, a pośrednio również prawo do stanowienia prawa obo-
wiązującego podległe jej podmioty oraz jej użytkowników.

Statut obowiązuje wewnątrz danej jednostki organizacyjnej wyodrębnio-
nej w swojej samorządności, stanowiącej fragment organizacji państwa, i okre-
śla zakres samorządności normodawczej danej jednostki30. Akty obowiązujące
„wewnątrz” zakładów administracyjnych określa się jako „akty prawa zakła-
dowego”31. Zalicza się je do tzw. aktów organizacji32. Akty prawa zakłado-
wego, w tym również statuty, stanowione przez organy administracji publicz-
nej i inne podmioty administrujące, cechuje: określony krąg adresatów, pod-
porządkowanych organizacyjnie lub służbowo organowi wydającemu dany
akt, oraz to, że ich stanowienie opiera się na normie ustawowej – na podstawie
ogólnej normy kompetencyjnej lub na podstawie szczególnego upoważnienia
ustawowego33. Treść aktu prawa zakładowego zawsze musi mieścić się w gra-
nicach prawa powszechnie obowiązującego. W pewnym jednak zakresie sta-
tut może wykraczać poza sferę wewnętrzną – dzieje się tak wówczas, gdy re-
guluje prawa i obowiązki użytkowników zakładu administracyjnego. W sferze
prawa administracyjnego statut jako akt prawa zakładowego jest traktowany
jako akt normatywny, a regulacja statutowa powinna określać kwestie wynika-

27 J. Starościak, Podstawy prawne, s. 99; B. Howorka, Wewnątrzzakładowe akty normatywne,
s. 87; J. Korczak, Statut szkoły wyższej, s. 56 i powołana tam literatura; zob. J. Boć (red.), Prawo
administracyjne, s. 83; M. Stahl, w: M. Stahl (red.), Prawo administracyjne, s. 215; J. Blicharz,
Ustawa o fundacjach, s. 31; Z. Leoński, Statut, s. 35.

28 R. Raszewska-Skałecka, Statut, s. 278.
29 Tamże, s. 79; M. Śniegucki, Statut, s. 3 i n.
30 R. Raszewska-Skałecka, Kwestia związania prawnego, s. 341–343.
31 M. Stahl, w: M. Stahl (red.), Prawo administracyjne, s. 216; T. Brzezicki, B. Chłudziński,

Aktualność koncepcji „prawa zakładowego”, s. 56.
32 T. Rabska, Akty organizacji, s. 157 i n.; A. Chełmowski, M. Miemiec, Charakter prawny

statutów zjednoczeń, s. 113–126; M. Miemiec, Mechanizm stosowania statutu, s. 120 i n.; tenże,
Pojęcie statutu, s. 163.

33 M. Stahl, w: M. Stahl (red.), Prawo administracyjne, s. 215.
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jące ze szczegółowej delegacji ustawy bądź rozporządzenia oraz wszelkie inne
sprawy dotyczące zakładu, nieuregulowane w ustawie lub rozporządzeniu34.

Statuty powstające w sferze prawa administracyjnego dzieli się, ze względu
na podmiot uprawniony do ich stanowienia, na dwie grupy: statuty nadawane
przez upoważnione do tego organy państwa oraz statuty uchwalane przez inne
upoważnione organy lub osoby35. Do pierwszej grupy zalicza się statuty wy-
dawane przez organy władzy wykonawczej w drodze rozporządzeń (np. sta-
tuty ministerstw), jednostki samorządu terytorialnego (statuty jednostek sa-
morządu terytorialnego), a do drugiej grupy zalicza się m.in. statuty uchwalane
przez organy kolegialne szkół wyższych i placówek oświatowych. Statuty okre-
ślają wewnętrzną organizację organów, instytucji i zakładów administracyj-
nych tworzonych przez organy publiczne. Statuty zaliczone do drugiej grupy są
przykładem aktów prawa zakładowego, zawierających przepisy wewnętrzne36.
Statut szkoły wyższej zawiera i normy o charakterze generalnym, które regu-
lują funkcjonowanie uczelni, i normy konkretyzujące przepisy PrSzkolWyż37.
Statuty mogą być wydawane w formie rozporządzeń, w formie aktów prawa
miejscowego, a także w formie aktów prawa wewnętrznego. W związku z tym,
że rozporządzenia i akty prawa miejscowego są aktami prawa powszechnie
obowiązującego, zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Istota statutu w sferze prawa prywatnego ujęta jest w art. 35 KC, który sta-
nowi, że statut reguluje organizację i sposób działania osoby prawnej w wypad-
kach i w zakresie przewidzianych w ustawie. Nie wynika jednak z tego prze-
pisu, jakoby istnienie każdej osoby prawnej uzależnione było od uchwalenia
statutu38. Konkretne przepisy ustaw mogą jednak uzależniać powstanie i dzia-
łanie osoby prawnej od uchwalenia statutu, np. wymagając uchwalenia statutu
przed rejestracją.

Teorie statutu w sferze prawa cywilnego dotyczą osób prawnych typu kor-
poracyjnego, w głównej mierze statutu spółdzielni39. Pierwsza z nich to teo-
ria umowy, która wynika z pojmowania korporacji – zrzeszenia osób – jako

34 R. Raszewska-Skałecka, Kwestia związania prawnego, s. 348; taż, Legalność źródeł prawa,
s. 205.

35 B. Cudowski, Statut, s. 174 i n.; A. Jedliński, L. Kaczyński, Statut, s. 31; R. Raszewska-Skałecka,
Statut, s. 100.

36 J. Korczak, Statut szkoły wyższej, s. 56 i powołana tam literatura; M. Stahl, w: M. Stahl (red.),
Prawo administracyjne, s. 216.

37 T. Jędrzejewski, P. Rączka, Statut, s. 249 i n.
38 S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego, s. 132–133.
39 Tak S. Grzybowski, Prawo spółdzielcze, s. 86 i n.; A. Stefaniak, Prawo spółdzielcze, s. 12 i n.
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stosunku prawnego40. Cechą osób prawnych typu korporacyjnego jest tworze-
nie przez nie tzw. norm korporacyjnych41. Teoria umowy opiera się na zało-
żeniu, że statut powstaje w wyniku oświadczeń woli zainteresowanych osób42.
W związku z tym do postanowień statutowych stosuje się przepisy prawa cy-
wilnego regulujące czynności prawne dwustronne oraz przepisy dotyczące wy-
kładni oświadczeń woli.

Za teorią umowy przemawia fakt, że statut powstaje z woli osób zaintereso-
wanych i dochodzi do skutku na mocy zgodnych oświadczeń woli, czyli w ten
sam sposób co umowy cywilnoprawne. W myśl tej teorii statut spółdzielni sta-
nowi umowę zawieraną przez założycieli spółdzielni, której stronami stają się
również nowi członkowie. Treść statutu zależy od założycieli, którzy działają
na podstawie zasady swobody umów, wynikającej z art. 3531 KC. W myśl tego
przepisu strony umowy mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania,
byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku,
ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia podpisów pod statutem43.
Umowa ta może być traktowana jako umowa dwustronna lub wielostronna,
w zależności od tego, czy przyjmiemy, że jest ona zawarta pomiędzy spółdziel-
nią a wszystkimi członkami spółdzielni, czy że jest to umowa, w której każdy
członek spółdzielni jest stroną umowy z pozostałymi członkami44. Statut jest
umową otwartą, co oznacza, że można przystępować do niej przez wstąpienie
w poczet członków spółdzielni i rozwiązać umowny stosunek prawny przez
wystąpienie ze spółdzielni45.

Przeciwnicy teorii umowy upatrują jej słabości w tym, że postanowienia
statutu, w przeciwieństwie do umów, oddziaływają nie tylko pro foro interno
(na sferę stosunków wewnętrznych), ale również pro foro externo (na sferę
stosunków zewnętrznych)46. Zwracają uwagę, że statuty – obok postanowień
konkretnych, właściwych umowie – zawierają także postanowienia generalne,

40 B. Słotwiński, Zagadnienia prawne, s. 97 i n.; S. Grzybowski, Prawo spółdzielcze, s. 62 i n.;
M. Wierzbowski, Akty normatywne, s. 52.

41 M. Wach, Status ułomnych osób prawnych, s. 54.
42 Tak J. Brol, Prawo o stowarzyszeniach, s. 29 i n.; por. uwagi na temat teorii statutu jako

umowy – M. Wierzbowski, Akty normatywne, s. 53.
43 K. Pietrzykowski, Powstanie i ustanie stosunku członkostwa, s. 100 i n.
44 M. Wierzbowski, Akty normatywne, s. 53; J. Brol, Prawo o stowarzyszeniach, s. 30 – autor jest

zdania, że statut stowarzyszenia jest umową, którą zawierają podmioty tworzące stowarzyszenie,
a dalsi członkowie przystępują do tej umowy.

45 M. Wierzbowski, Akty normatywne, s. 53.
46 A. Jedliński, L. Kaczyński, Statut, s. 29; zob. L. Stecki, Prawo spółdzielcze, s. 28.
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niewiążące indywidualnie oznaczonego adresata, lecz skierowane do kręgu ak-
tualnych i potencjalnych członków spółdzielni. Zarzut ten nie wydaje się tra-
fiony, ponieważ statut (jako umowa) nie nakłada na osobę trzecią, niebędącą
stroną umowy (statutu), obowiązków ani nie przyznaje jej żadnych praw47.

Statut jest umową, ponieważ dochodzi do skutku w drodze zgodnych
oświadczeń woli założycieli, ale nie jest typową umową cywilnoprawną,
z uwagi na to, że zawiera nie tylko normy konkretne, lecz także abstrakcyjne.
Podstawową cechą umowy, jako czynności prawnej, jest wymóg zgody wszyst-
kich stron na jej zawarcie lub zmianę treści. Statuty nie posiadają również tej
cechy. Statut spółdzielni może zostać zmieniony przez walne zgromadzenie
albo zebranie przedstawicieli (art. 12a w zw. z art. 35 § 1 pkt 4 PrSpółdz). Wska-
zać należy również, że – konsekwentnie uznając statut spółdzielni za umowę
– należałoby przyjąć, że każda zmiana statutu następująca w drodze uchwały
jest de facto zmianą umowy.

W doktrynie występuje też pogląd o umownym charakterze uchwał or-
ganów spółdzielni, w tym zmieniających statut48. W myśl tego poglądu są to
umowy zawierane w imieniu członków przez ich pełnomocników, czyli osoby
wchodzące w skład poszczególnych organów spółdzielni49. Z pewnością spół-
dzielnia nie może jednak – przez zmianę statutu – wpływać na uprawnienia
osób, których członkostwo ustało, ponieważ byłoby to zanegowanie cywilno-
prawnego charakteru statutu i kłóciłoby się z konstytucyjną zasadą państwa
prawnego50.

Dopuszczalność zmiany podmiotów stosunku prawnego powstałego
na podstawie statutu różni również statut od typowych umów prawa cywil-
nego. Może zaistnieć sytuacja, że żaden z pierwotnych założycieli nie będzie
już członkiem spółdzielni, a statut będzie obowiązywał nowych członków,
którzy nie brali udziału w jego uchwalaniu51. Podobne odrębności występują
np. w statucie spółki akcyjnej. Nie można jednak przyjąć, że statut spółki ak-
cyjnej nie jest umową tylko dlatego, że został nazwany statutem, a nie umową52.

47 Zwracają na to uwagę A. Jedliński i L. Kaczyński, Statut, s. 30. Autorzy podkreślają, że wy-
jątkiem są umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – art. 393 KC.

48 M. Wierzbowski, Akty normatywne, s. 53 i wskazana tam literatura
49 Tamże.
50 Wyr. SN z 12.10.2001 r., V CKN 504/00, Legalis; zob. też E. Ochendowski, Zakład admini-

stracyjny, s. 89–104.
51 K. Pietrzykowski, Prawo spółdzielcze, s. 100; A. Jedliński, L. Kaczyński, Statut, s. 30.
52 M. Wierzbowski, Akty normatywne, s. 53; K. Pietrzykowski, Prawo spółdzielcze, s. 22.
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Mimo rozbieżności w doktrynie orzecznictwo Sądu Najwyższego jest raczej
zgodne co do umownego charakteru statutu spółdzielni. Statut spółdzielni, jak
i inne akty prawa wewnętrznego stanowione przez organy spółdzielni i obo-
wiązujące wszystkich członków są – zdaniem Sądu Najwyższego – w istocie
umową między członkami spółdzielni53. W uchwale z 15.10.1985 r.54 Sąd Naj-
wyższy opowiedział się za uznaniem statutu spółdzielni za umowę prawa cy-
wilnego, nawet po uzyskaniu przez spółdzielnię osobowości prawnej. Konse-
kwencją uznania statutu spółdzielni za umowę jest stosowanie art. 65 KC do
wykładni jego postanowień55.

W uchwale z 18.5.1995 r.56 Sąd Najwyższy potwierdził, że statut spółdzielni
jest umową, której strony mogą ułożyć treść stosunku prawnego według swego
uznania, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 3531 KC, tj. tak, aby treść umowy lub
jej cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku prawnego, ustawie i zasadom
współżycia społecznego. Statut spółdzielni jest szczególnym rodzajem umowy,
a jego postanowienia zawierają umownie wprowadzone normy obowiązujące
spółdzielnię i spółdzielców, czego wynikiem jest to, że instytucjonalnie jest on
związany z reżimem cywilnych czynności prawnych57.

Sąd Najwyższy w odniesieniu do statutu spółdzielni wielokrotnie stwier-
dzał, że nie stanowi on źródła prawa materialnego58. Błędna wykładnia posta-
nowień statutu spółdzielni nie stanowi naruszenia prawa materialnego w ro-

53 Wyr. SN z 21.12.2000 r., IV CKN 203/00, Legalis; na temat statutu spółdzielni jako źró-
dła prawa wewnętrznego o charakterze spółdzielczym zob. H. Cioch, Zarys prawa spółdzielczego,
s. 22–23.

54 III CZP 40/85, OSNCP 1986, Nr 6, poz. 86.
55 Uchw. SN z 23.5.1989 r., III CZP 34/89, OSNCP 1990, Nr 6, poz. 80; por. wyr. SN

z 15.4.1999 r., I CKN 1088/97, OSNC 1999, Nr 11, poz. 193; wyr. SN z 25.7.2003 r., V CK 117/02,
Legalis; wyr. SN z 2.12.2004 r., V CK 318/04, OSNC 2005, Nr 12, poz. 208.

56 III CZP 62/95, OSP 1996, Nr 2, poz. 29.
57 Wyr. SN z 30.9.2009 r., V CSK 86/09, Legalis.
58 Wyr. SN z 8.5.2000 r., V CKN 456/00, Legalis – z orzeczenia wynika, że postanowienia sta-

tutu spółdzielni powinny być tłumaczone zgodnie z regułami art. 65 KC; wyr. SN z 14.3.2001 r.,
II CKN 434/00, Legalis – z orzeczenia wynika, że postanowienia statutu spółdzielni nie stanowią
źródła prawa, lecz mają charakter umowy; wyr. SN z 10.10.2002 r., IV CKN 1253/00, M. Spółdz.
2004, Nr 2, s. 34 – prawem materialnym w rozumieniu art. 3931 pkt 1 KPC nie jest statut spół-
dzielni; wyr. SN z 5.3.2003 r., III CKN 1064/00, Legalis – Sąd Najwyższy stwierdza, że prawem
materialnym w rozumieniu art. 3931 pkt 1 KPC są jedynie normy prawne wypływające ze źródeł
prawa – o charakterze zamkniętym – określonym w art. 87 Konstytucji RP, a więc przepisy zawarte
w Konstytucji RP, ustawach, w postanowieniach ratyfikowanych przez Polskę umów międzyna-
rodowych oraz w przepisach rozporządzeń, a także w aktach prawa miejscowego obowiązujących
na obszarze działania organów, które je ustanowiły; por. wyr. SN z 2.8.2007 r., V CSK 163/07,
M. Spółdz. 2008, Nr 3, s. 48; wyr. SN z 16.1.2001 r., II CKN 350/00, Legalis.
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zumieniu art. 3931 pkt 1 KPC i nie może być podstawą skargi kasacyjnej. Sąd
Najwyższy nieco odszedł od tego stanowiska w wyroku z 30.9.2009 r.59, gdzie
chociaż opowiedział się za umownym charakterem statutu spółdzielni, nie wy-
kluczył, że postanowienia statutu spółdzielni wykonujące zawarte w przepi-
sach prawa spółdzielczego odesłania mogą być uznane za źródło prawa60.

Koncepcja statutu jako umowy, choć wypracowana w odniesieniu do sta-
tutu spółdzielni, dotyczy również innych organizacji typu korporacyjnego,
m.in. stowarzyszeń. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z 8.4.2003 r.61.
Z tego orzeczenia wynika, że statut stowarzyszenia jest umową cywilnoprawną
zawieraną pomiędzy stowarzyszeniem a jego członkami, a także między człon-
kami stowarzyszenia. Przystąpienie do stowarzyszenia wiąże się z zawarciem
umowy na warunkach określonych w statucie62. Sąd Najwyższy wskazał w uza-
sadnieniu tego wyroku, że dopuszczalne jest roszczenie odszkodowawcze
(na podstawie art. 471 KC) w razie naruszenia postanowień statutu stowarzy-
szenia. W uzasadnieniu uchwały z 6.1.2005 r.63 Sąd Najwyższy stwierdził, że
oświadczenia stron (członków stowarzyszenia i stowarzyszenia) są zrównane
w skutkach z oświadczeniami woli w rozumieniu prawa cywilnego. Zarówno
przystąpienie do stowarzyszenia, jak i wystąpienie z niego odbywa się na pod-
stawie oświadczenia woli prowadzącego odpowiednio do nawiązania bądź roz-
wiązania umowy64.

Bez względu na to, czy statut stowarzyszenia został uchwalony przez człon-
ków stowarzyszenia, czy nadany przez uprawniony organ, należy go traktować
jak umowę65. Co prawda w chwili nadania statutu nie stanowi on umowy, ale
członkowie stowarzyszenia, składając oświadczenia woli przystąpienia do sto-
warzyszenia, przekształcają go w umowę prawa cywilnego66.

59 V CSK 86/09, Legalis.
60 W omawianym orzeczeniu Sąd Najwyższy podtrzymał tezę wyr. SN z 16.5.2003 r., I CKN

377/01, Legalis, z którego wynika, że postanowienia statutu spółdzielni w kwestiach uregulowa-
nych w nim na podstawie zawartego w przepisach spółdzielczych odesłania mogą być uznane
za źródło prawa w rozumieniu art. 3931 pkt 1 KPC.

61 IV CKN 39/01, Legalis.
62 J. Brol, Prawo o stowarzyszeniach, s. 30.
63 III CZP 75/04, MoP 2005, Nr 3, s. 164.
64 J. Brol, Prawo o stowarzyszeniach, s. 30.
65 A. Jedliński, L. Kaczyński, Statut, s. 30.
66 S. Grzybowski, Prawo spółdzielcze, s. 86; tak J. Brol, Prawo o stowarzyszeniach, s. 30.
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Druga teoria to teoria normatywna, która nakazuje traktować statut jako
akt normatywny – źródło prawa przedmiotowego67. W myśl tej koncepcji
normy zawarte w statucie są normami prawnymi. Źródłem tych norm nie jest
umowa, lecz statut rozumiany jako akt prawny68.

Na podstawie statutu działają m.in. fundacje, gdzie rola statutu jest szcze-
gólnie doniosła z uwagi na to, że przepisy ustawy dotyczące zasad funkcjono-
wania fundacji są dość ogólne. Zatem, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie
fundacji, statut powinien szczegółowo określać sposób jej działania i organi-
zację.

W doktrynie nie ma jednolitego stanowiska na temat charakteru prawnego
statutu fundacji. Zasadniczą różnicą pomiędzy statutem fundacji a statutem
spółdzielni i stowarzyszeń jest to, że fundacja jest osobą prawną typu zakła-
dowego, której substratem jest wyodrębniona masa majątkowa. Fundacja po-
wstaje z woli fundatora, który wyposaża ją w określony majątek w celu realiza-
cji społecznie uzasadnionego celu. Fundacja, w odróżnieniu od stowarzyszeń,
związków zawodowych, partii, samorządów zawodowych i innych korporacji,
nie ma członków. Statut fundacji pochodzi od fundatora (art. 5 ust. 1 FundU).
Fundator może odstąpić od osobistego ustalenia statutu i upoważnić do jego
ustalenia inną osobę fizyczną lub prawną (art. 6 ust. 1 FundU).

Statut fundacji pochodzi „z zewnątrz”, a nie od organów fundacji. Z uwagi
na brak substratu osobowego w fundacji należy stwierdzić, że statut funda-
cji nie powstaje w wyniku zgodnych oświadczeń woli. Fundator samodzielnie
ustala treść statutu, mając na uwadze treść ustaw, w tym FundU. W stosunku
do osób prawnych typu zakładowego trafniejsza wydaje się teoria normatywna,
w świetle której statut osoby prawnej stanowi zbiór norm prawnych69.

Zwolennicy teorii umowy, także w odniesieniu do statutu fundacji, twier-
dzą, że nie podważa jej fakt, że fundacja jest tworzona w drodze jednostronnej
czynności prawnej. W ocenie zwolenników tego poglądu, o umownym cha-
rakterze statutu fundacji może świadczyć np. to, że możliwe jest utworzenie
np. jednoosobowej spółki akcyjnej i nie będzie to oznaczało, że jej statut traci
przez to umowny charakter70.

67 B. Słotwiński, Zagadnienia prawne, s. 96 i n.; por. H. Cioch, A. Kidyba, Ustawa o fundacjach,
s. 40.

68 Por. uwagi na temat teorii normatywnej statutu – M. Wierzbowski, Akty normatywne, s. 57
i wskazana tam literatura, m.in. R. Longchamps de Berier, Studya nad istotą osoby prawniczej,
s. 178.

69 B. Niemirka, Statut fundacji, s. 4; H. Cioch, A. Kidyba, Ustawa o fundacjach, s. 28.
70 Por. A. Jedliński, L. Kaczyński, Statut, s. 31.
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Trzecia koncepcja – mieszana, zakłada, że statut w momencie jego tworze-
nia jest umową, natomiast od momentu wpisania do rejestru, czyli od chwili
nabycia osobowości prawnej przez spółdzielnię, zrzeszenie lub fundację, staje
się aktem normatywnym71. R. Longchamps de Berier prezentował nawet pogląd,
że statut przed zarejestrowaniem nie ma znaczenia prawnego, nie jest nawet
umową między członkami72.

Czwarta koncepcja traktuje statut jako „pozaprawny akt normatywny”73.
Teoria ta zakłada, że statut jest aktem normatywnym zawierającym normy or-
ganizacyjne, określane jako normy społeczne, ustanowione na zasadzie auto-
nomii74. Koncepcja ta wiąże się z ogólnie przyjętym podziałem norm społecz-
nych na normy prawne i normy pozaprawne (moralne, religijne, polityczne).
Definicja normy prawnej opiera się na kryterium podmiotowym, co oznacza,
że aby dana norma była normą prawną, musi być ustanowiona lub usankcjo-
nowana przez państwo. Innymi słowy, konieczne jest włączenie normy do ze-
społu norm prawnych obowiązujących w państwie75. W związku z tym, jeżeli
jakieś normy są stanowione samodzielnie przez organizację społeczną i nie
czerpią mocy obowiązującej z woli organów państwowych, to należy przyjąć,
że są to normy pozaprawne, które nie mogą być egzekwowane w drodze przy-
musu państwowego. W przypadku naruszenia tych norm możliwe jest stoso-
wanie tylko środków oddziaływania społecznego76.

Spotyka się także poglądy, że statut to indywidualny akt organizacji77, akt
prywatnoprawny78, czynność prawna, do której odnoszą się reguły wykładni
oświadczeń woli79.

Statuty w sferze cywilnoprawnej mają, co do zasady, naturę obligacyjną
i należy je zaliczyć do specyficznych umów. Wyjątkowo niektóre z nich można
uznać za jednostronne czynności prawne.

Natomiast statuty zakładów administracyjnych mają charakter norma-
tywny. Konsekwencją uznania statutu za akt prawa przedmiotowego jest stoso-

71 B. Błażejczak, Lokatorskie prawo, s. 59; L. Stecki, Prawo spółdzielcze, s. 29.
72 R. Longchamps de Berier, Studya nad istotą osoby prawniczej, s. 178, za: M. Wierzbowski,

Akty normatywne, s. 58.
73 Zwolennikiem tej teorii jest M. Wierzbowski, Akty normatywne, s. 62; tenże, Charakter

prawny, s. 305–306; por. M. Wach, Status ułomnych osób prawnych, s. 53–54.
74 M. Wach, Status ułomnych osób prawnych, s. 53–54.
75 A. Łopatka, Wstęp do prawoznawstwa, s. 223.
76 M. Wierzbowski, Charakter prawny, s. 305–306.
77 E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny, s. 132.
78 L. Stecki, Fundacja, s. 217–218.
79 Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, t. 2, 2008, s. 92.



Rozdział I. Charakter prawny statutu...

12

wanie do jego postanowień zasad interpretacyjnych przyjętych dla aktów nor-
matywnych. Aby dany akt prawny mógł zostać uznany za źródło prawa, musi
ustanawiać normy generalne i abstrakcyjne, a jego przestrzeganie powinno być
opatrzone sankcją. Jeśli odpowiedzialność za naruszenie danego aktu ma cha-
rakter odpowiedzialności kontraktowej, to przemawia to za uznaniem danego
aktu za czynność prawną prawa cywilnego lub prawa pracy. Inny charakter
mają normy ustanowione na podstawie kompetencji prawodawczej, a inny –
normy ustanowione przez dany podmiot bez takiej kompetencji.

§ 2. Pozycja statutu w systemie źródeł prawa

I. Statut w systemie powszechnych źródeł prawa

Pojęcie źródła prawa jest wieloznaczne. Źródło prawa to fakt prawotwórczy
(fontes iuris oriundi), a także dokument, z którego wynika treść uznanych norm
(fontes iuris cognoscendi)80. Formalnym źródłem prawa jest akt normatywny,
czyli uporządkowany zbiór przepisów prawnych, wydany przez upoważniony
podmiot, zawierający normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym81. De-
finicję tę można rozwinąć w ten sposób, że akt normatywny jest to „akt organu
państwa, rzadziej akt innego upoważnionego organu, wydany jest w określo-
nej formie, na podstawie przyznanych konstytucyjnie lub ustawowo kompe-
tencji prawodawczych nadający moc obowiązującą normom wyznaczającym
określonym adresatom określone postępowanie, ilekroć powstaną wskazane
w tych normach okoliczności”82. Przy takim rozumieniu pojęcia aktu norma-
tywnego kwestia podstawy prawnej ustanowienia aktu normatywnego ma zna-
czenie drugorzędne, decyduje ona nie o istocie danego aktu jako aktu norma-
tywnego, czy też o jego mocy obowiązującej, ale o legalności bądź nielegalno-
ści tego aktu83.

Wychodząc z założenia, że źródłem prawa jest akt normatywny, należy roz-
ważyć, jakie elementy składają się na konstrukcję prawną aktu normatywnego.
Zasadniczo o charakterze danego aktu prawnego jako aktu normatywnego de-

80 Z. Ziembiński, Teoria prawa, s. 77.
81 S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia, s. 37.
82 Zob. W. Gromski w: U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, s. 23; L. Garlicki, B. Sze-

pietowska, System źródeł prawa, s. 7.
83 Wyr. TK z 7.6.1989 r., U 15/88, OTK 1989, Nr 1, poz. 10.
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cydują dwie cechy: generalność i abstrakcyjność. Normy prawne o charakterze
generalnym to normy kierowane do pewnej grupy adresatów, wyróżnionych
przez wspólną cechę, a nie do indywidualnych adresatów84. Cecha abstrakcyj-
ności dotyczy przedmiotu normy prawnej i polega na tym, że norma prawna
ustanawia pewne wzorce zachowań i nie spełnia się przez jednorazowe wy-
pełnienie85. Norma prawna o charakterze abstrakcyjnym ma nieograniczoną
liczbę zastosowań. Można stwierdzić, że cecha generalności dotyczy sfery pod-
miotowej – określenia adresata normy prawnej, a cecha abstrakcyjności doty-
czy sfery przedmiotowej – określenia przedmiotu normy prawnej86.

Akty normatywne pochodzą od różnych podmiotów i zajmują różne miej-
sce w systemie źródeł prawa. O tym, co jest prawem przedmiotowym, i o miej-
scu poszczególnych aktów normatywnych w systemie źródeł prawa decyduje
Konstytucja RP, która jest aktem normatywnym o najwyższej mocy praw-
nej i o szczególnym charakterze, bo powstaje w szczególnym trybie i zawiera
normy dotyczące ustroju politycznego i społecznego państwa. Nadrzędność
ustawy zasadniczej podkreśla art. 8 Konstytucji RP, stanowiąc, że Konstytucja
jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej. Konstytucja RP dzieli akty norma-
tywne na źródła prawa powszechnie obowiązującego i źródła prawa wewnętrz-
nego. Moc prawna aktów normatywnych powszechnie obowiązujących zależy
od organu, od którego pochodzi dany akt normatywny, oraz od tego, w jakiej
relacji do ustawy – najwyższego po Konstytucji aktu normatywnego – jest dany
akt normatywny87.

Próbując odnaleźć miejsce statutu w systemie źródeł prawa powszechnie
obowiązującego, nie sposób pominąć rozważań dotyczących poszczególnych
aktów normatywnych stanowiących źródła prawa powszechnie obowiązują-
cego.

Źródłami prawa powszechnie obowiązującego są takie akty normatywne,
których normy mogą być adresowane do każdego podmiotu i mogą wiązać
wszystkie podmioty, zarówno organy państwowe, jak i inne podmioty prawne.
Źródłami prawa powszechnie obowiązującego, zgodnie z art. 87 Konstytu-
cji RP, są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozpo-
rządzenia z mocą ustawy, rozporządzenia wykonawcze oraz akty prawa miej-
scowego – na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Koniecznym

84 Por. H. Rot, K. Siarkiewicz, Akty normatywne, s. 56 i n.
85 Z. Ziembiński, Teoria prawa, s. 23; S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia, s. 16; por. L. Gar-

licki, B. Szepietowska, System źródeł prawa, s. 13.
86 Por. H. Rot, K. Siarkiewicz, Akty normatywne, s. 56 i n.
87 A. Korybski, L. Leszczyński, A. Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, s. 93.
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warunkiem obowiązywania aktu normatywnego powszechnie obowiązującego
jest jego ogłoszenie. Jest to jednocześnie warunek jego wejścia w życie. Zasady
i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa z 20.7.2000 r. o ogłasza-
niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych88.

Ustawa jest podstawową formą regulowania wszystkich spraw podlegają-
cych regulacji prawnej. W polskim systemie prawnym przedmiot regulacji
ustawowej jest w zasadzie nieograniczony. Nie oznacza to pełnej dowolności
ustawodawcy przy stanowieniu prawa w formie ustaw. Ustawy zwykłe są pod-
porządkowane Konstytucji. Wszystkie inne akty normatywne mają niższą niż
ustawa moc obowiązującą, dlatego też określa się je jako „akty podustawowe”89.
Akty podustawowe powinny mieścić się w ramach zakresu przedmiotowego
odpowiedniej ustawy i być z nią zgodne90.

Niżej w hierarchii źródeł prawa stoi rozporządzenie, które jest aktem wy-
konawczym do ustawy. Pochodzi od organów władzy wykonawczej. Wydane
zostaje wyłącznie na podstawie upoważnienia ustawowego, co oznacza, że jest
niesamoistnym aktem normatywnym. Treść rozporządzenia nie może wykra-
czać poza zakres upoważnienia. Jedynie wyjątkowo i z woli ustawodawczy roz-
porządzenie może wkraczać w materie ustawowe (ale nie w tzw. materie za-
strzeżone dla ustawy) i regulować sprawy, które niezbędne są dla realizacji
ustawy, a które nie zostały w niej wyczerpująco uregulowane91.

Statut może mieć formę rozporządzenia wydanego przez centralny or-
gan administracji państwowej, regulującego organizację oraz tryb urzędowa-
nia podległych instytucji92. Przykładem takich statutów są np. rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów: z 5.10.2009 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu
Instytutowi Spraw Międzynarodowych93, z 27.6.2006 r. w sprawie nadania sta-
tutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej94 oraz z 15.9.1999 r. w spra-
wie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej95, a także
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5.12.2011 r. w sprawie
nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych96, rozporządzenie Ministra

88 T.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1484 ze zm.
89 S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia, s. 52.
90 A. Korybski, L. Leszczyński, A. Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, s. 93.
91 E. Gdulewicz, w: W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, 2003, s. 181.
92 M. Zimmermann, Źródła prawa, s. 38.
93 T.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1225.
94 Dz.U. Nr 108, poz. 744 ze zm.
95 Dz.U. Nr 75, poz. 843 ze zm.
96 Dz.U. Nr 262, poz. 1567.
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Zdrowia z 14.7.2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektora-
towi Farmaceutycznemu97, rozporządzenie Ministra Środowiska z 18.2.2013 r.
w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z sie-
dzibą w Bodzentynie98, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19.8.2015 r.
w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury99.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji RP akty prawa miejscowego są źródłami
prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organów, które je
ustanowiły. Akty prawa miejscowego ustanawiają organy samorządu teryto-
rialnego oraz terenowe organy administracji rządowe. Niekiedy nie jest pro-
ste ustalenie, czy dany akt pochodzący od organu samorządowego jest aktem
prawa miejscowego. Jeżeli ustawa nie przesądza, czy dany akt ma charakter
aktu prawa miejscowego, należy każdorazowo dokonać próby jego kwalifikacji
pod względem spełniania kilku warunków – wydania na podstawie upoważ-
nienia ustawowego i w granicach kompetencji, a także jego zakresu obowiązy-
wania i trybu, w jakim został ogłoszony. Konstytucja RP nie wymaga, by akty
prawa miejscowego były wydawane na podstawie „szczegółowego” upoważ-
nienia ustawowego ani w celu wykonania ustawy – jak rozporządzenia – lecz
by były wydane „na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w usta-
wie”100. E. Gdulewicz zwraca uwagę, że lokalny prawodawca ma większą swo-
bodę przy ustanawianiu aktów prawa miejscowego niż organy władzy wyko-
nawczej przy wydawaniu rozporządzeń. Konstytucja RP nie wskazuje konkret-
nego podmiotu upoważnionego do stanowienia aktów prawa miejscowego,
przyznając ogólną kompetencję w tym zakresie organom samorządu teryto-
rialnego oraz terenowym organom administracji publicznej.

Akty prawa miejscowego mogą mieć formę uchwał, w przypadku gdy wy-
dają je organy kolegialne samorządu terytorialnego, lub zarządzeń, gdy pocho-
dzą od organów wykonawczych samorządu terytorialnego.

W niektórych przypadkach statut może mieć formę aktu prawa miej-
scowego101. Są nimi w szczególności statuty jednostek samorządu terytorial-
nego, które wydawane są w formie uchwał102. Uchwalanie statutu gminy na-
leży do właściwości rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z 8.3.1990 r.

97 Dz.U. Nr 115, poz. 973.
98 Dz.U. z 2013 r. poz. 315.
99 Dz.U. z 2015 r. poz. 1209.
100 E. Gdulewicz, w: W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, 2003 , s. 181.
101 M. Stahl (red.), Prawo administracyjne, 2002, s. 161.
102 Szerzej P. Chmielnicki, W sprawie pojęcia „materia statutowa”, s. 20 i n.; J. Korczak, Statuty

jednostek samorządu, s. 62 i n.; I. Ślęczkowska, Zależność statutu, s. 11 i n.


