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Kazus 1 
Pani Oxana jest Ukrainką, od trzech lat mieszka w Polsce i pracuje jako bibliotekarka. Jej miejscem                
zamieszkania jest Przemyśl. Postanowiła razem z koleżankami założyć stowarzyszenie, które będzie           
zrzeszać Ukraińców pracujących w Polsce i organizować imprezy kulturalne, serię wykładów           
historycznych, warsztaty kulinarne i warsztaty haftowania wzorów ludowych. Razem ze swoimi           
koleżankami, które przebywają w Polsce legalnie, również mieszkają w Przemyślu, nie weszły w             
konflikt z prawem i oczywiście z racji wieku mają pełną zdolność do czynności prawnych: Jewgienią,               
Olgą, Anną, Marietą, Kaliną i Marią napisały statut Stowarzyszenia “Sąsiedzka Przyjaźń”. Treść            
stworzonego dokumentu skonsultowały z Panem Leonardem Dokładnym, renomowanym radcą         
prawnym. Sąd rejestrowy oddalił jednak wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru            
Sądowego bez podania przyczyny. 
Pytania: 
Czy doszło do naruszenia praw i wolności, o których mowa w Rozdziale II Konstytucji              
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawie Prawo o stowarzyszeniach?  
Uzasadnij swoje stanowisko. 
 
Kazus 2 
Pan Miron Mironowski jest prezesem zarządu Stowarzyszenia Miłośników Garncarstwa w          
Wierzchosławicach. Stowarzyszenie nie dbało o pozyskiwanie nowych członków, stąd w miarę           
upływu lat jego szeregi zaczęły topnieć. Obecnie obok Pana Mirona drugim członkiem            
stowarzyszenia jest Pan Anatol Anatolski, pełniący funkcję wiceprezesa. Panowie stwierdzili, że           
skoro tylko oni w tym momencie tworzą stowarzyszenie i na dodatek stanowią zarząd, to mogą podjąć                
decyzje o jego likwidacji. Postanowili, że nie będą zawiadamiać o likwidacji żadnego organu, a dwa               
koła garncarskie, które stanowią cały majątek likwidowanego stowarzyszenia zabiorą do domu Pana            
Anatola. 
Pytania: 
Czy Pan Miron i Pan Anatol postępują zgodnie z prawem. Uzasadnij swoją odpowiedź. 
 
Kazus 3 
Pani Regina Wielka, pani Apolonia Mała oraz pan Bonawentura Gruby i pan Hipolit Cienki z 
zamiłowania są pszczelarzami, oprócz dbałości o pasiekę postanowili zawiązać stowarzyszenie 
zwykłe o nazwie Stowarzyszenie Obrońców Pszczół w Pszczynie. Organizowali tak ciekawe wykłady 
i pokazy zawodu pszczelarza oraz w tak przystępny sposób opowiadali o problemie zmniejszania się 
liczby pszczół, że do stowarzyszenia zaczęły zapisywać się inne osoby. Obecnie Stowarzyszenie liczy 
już 100 osób, dlatego na ostatnim Walnym Zgromadzeniu wszyscy członkowie przegłosowali 
uchwałę o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego. 
Pytania: 
Czy opisane powyżej działania są zgodne z prawem? Uzasadnij swoją odpowiedź. 
 
Kazus 4 
Damian jest pasjonatem filmów o agencie 007 Jamesie Bondzie.Urodził się w Chicago, jego rodzice              
mają polskie obywatelstwo, właśnie skończył 12 lat. Cała rodzina wróciła do Polski 5 lat temu i                



zamieszkała w Poznaniu. Damian zawsze chciał być kimś ważnym, dlatego postanowił założyć            
Stowarzyszenie Fanów Jamesa Bonda. Namówił także swoich 10 kolegów z klasy, żeby przyłączyli             
się do tego pomysłu. Chłopcy zdają sobie jednak sprawę z tego, że są zbyt młodzi, aby z punktu                  
widzenia prawa ich działania były ważne, dlatego postanowili poprosić o pomoc rodziców. Na             
wspólnym spotkaniu chłopcy opowiedzieli w jaki sposób chcieliby, aby ich stowarzyszenie           
funkcjonowało. Po pierwsze: Damian chciałby zostać prezesem tego stowarzyszenia, po drugie: aby            
decyzje podejmowane przez stowarzyszenie były ważne musi się zgodzić na to 90% spośród             
wszystkich członków stowarzyszenia, celem stowarzyszenia byłoby urządzanie wieczorów filmowych         
z agentem 007 oraz organizowanie wypraw śladami Jamesa Bonda, po czwarte: osoby, które             
chciałyby dołączyć do stowarzyszenia musiałyby napisać na 100% test ze znajomości filmów z             
Jamesem Bondem. 
Pytania: 
Opisz dokładnie rozwiązania prawne umożliwiające realizację zamiarów Damiana i jego          
kolegów. 
Które pomysły Damiana nie mogą zostać wprowadzone w życie i dlaczego? 
 
Kazus 5 
Pan Amadeusz Spokojny ma 30 lat, polskie obywatelstwo i pełnię praw publicznych, rok temu kupił 
sobie mieszkanie na Osiedlu Europejskim w Krakowie. Amadeusz bardzo lubi ciszę i spokój oraz 
kulturalne towarzystwo, gdy dowiedział się, że w bliskim sąsiedztwie Osiedla Europejskiego mają 
zostać wybudowane na działkach należących do miasta kolejne bloki o niższym standardzie oraz 
droga dojazdowa, a nie park, jak planowano wcześniej, aż w nim zawrzało. 

- Dlaczego moje piękne osiedle ma być kolejnym blokowiskiem, gdzie nie ma miejsca do 
odpoczynku, a ludzie praktycznie “chodzą sobie po głowach”?! - pomyślał zdegustowany 
wiadomością o możliwościach zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przez Urząd 
Miasta Krakowa. 

Skrzyknął swoich sąsiadów i postanowili razem założyć Stowarzyszenie Obrońców Spokoju na 
Osiedlu Europejskim. 
Po burzliwych dyskusjach razem z Mileną Wakacyjną, Jaśminą Cichą,  Gracjaną Piękną, Wandą 
Kulturalną i Leonardem Śpiochem, Ignacym Słonecznym, Sykstusem Lwipazur i Owidiuszem 
Rzymskim napisali statut stowarzyszenia. 
 

STATUT  
Stowarzyszenia Obrońców Spokoju na Osiedlu Europejskim 

Rozdział I. 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
Stowarzyszenie Obrońców Spokoju na Osiedlu Europejskim, zwane dalej Stowarzyszeniem,         
działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz              
postanowień niniejszego statutu. 

§ 2 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. 

§ 3 
Terenem działania Stowarzyszenia jest Kraków. 

§ 4 



1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
2. Powołane jest na okres jednego roku. 

§ 5 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 
§ 6 

Celem stowarzyszenia jest: 
1. Ochrona spokoju na Osiedlu Europejskim; 
2. Ochrona członków Stowarzyszenia przed negatywnymi decyzjami władz Miasta Kraków; 
3. Niedopuszczenie do zmiany przez urzędników z Urzędu Miasta Krakowa miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu wokół Osiedla Europejskiego; 
4. Zagwarantowanie budowy parku dla mieszkańców. 
5. Walka wszelkimi możliwymi sposobami, także z użyciem siły, o spokój członków 

Stowarzyszenia. 
 
  

§ 7 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. zgłaszanie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
2. organizowanie pokojowych manifestacji; 
3. blokadę dróg dojazdowych do Osiedla Europejskiego.  

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia 
§ 8 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być tylko osoby, które są właścicielami mieszkania          
na Osiedlu Europejskim i złożą pisemną deklarację o bezwzględnym posłuszeństwie          
władzom stowarzyszenia oraz zawierającą rekomendację dwóch innych członków        
Stowarzyszenia. 

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu            
dwóch dni od daty złożenia deklaracji. 

3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o          
rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się          
postanowienia sądu o zarejestrowaniu. 

§ 9 
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do: 

1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia; 
2. korzystania z ochrony przed działaniem urzędników wymierzonym w spokój na Osiedlu 

Europejskim; 
3. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

§ 10 
Członkowie Stowarzyszenia mają bezwzględny obowiązek: 

1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 
2. uczestniczenia w manifestacjach i pikietach organizowanych przez Stowarzyszenie; 
3. uczestniczenia w blokadach dróg dojazdowych do Osiedla Europejskiego; 



4. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
5. regularnego opłacania składek. 

§ 11 
1. Nie można zrezygnować z członkostwa w Stowarzyszeniu. 

Rozdział IV. 
Władze Stowarzyszenia 

§ 12 
Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków, 
2. Zarząd. 

§ 13 
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków         

w głosowaniu jawnym.  
§ 14 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą         
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do          
głosowania. 

§ 18 
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 1 rok. 

  
Walne Zebranie Członków 

§ 19 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd co najmniej raz w tygodniu, dla           

przedstawienia stanu obrony spokoju mieszkańców Osiedla Europejskiego. 
§ 20 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
1. przygotowywanie postulatów kierowanych do urzędników i władz Miasta Kraków; 
2. organizowanie pikiet i manifestacji; 
3. organizacja blokady dróg dojazdowych do Osiedla. 

Zarząd 
§ 21 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z           
uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
2. Zarząd składa się z 2 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa i               
wiceprezesa. 
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 

§ 22 
Do kompetencji Zarządu należy: 

1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 
3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 



4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa 

§ 23 
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

1. składki członkowskie, 
2. darowizny, zapisy i spadki, 
3. dotacje, subwencje, lokaty. 

Sposób reprezentacji 
§ 24 

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,            
uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. 

Rozdział VI. 
Postanowienia końcowe 

§ 27 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje jednogłośnie Walne Zebranie 
Członków. 
Pytania: 
Czy wszystkie zapisy powyższego statutu są zgodne z prawem? Uzasadnij swoją odpowiedź. 
 
Kazus 6 
Pani Dobromiła Dobra i Bogusława Bogusławska są od najmłodszych lat bardzo dobrymi            
przyjaciółkami. Miały bardzo trudne dzieciństwo, wychowywały się w domu dziecka i musiały            
włożyć wiele wysiłku w to by w życiu coś osiągnąć. Pani Dobromiła jest malarką, ukończyłą               
Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, obecnie ma 35 lat, nigdy nie była karana, ma polskie               
obywatelstwo. Pani Bogusława jest lekarzem pediatrą, studiowała na Wydziale Lekarskim Collegium           
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ma 36 lat, nigdy nie weszła w konflikt z              
prawem, również posiada polskie obywatelstwo. Obie panie wróciły po studiach do rodzinnego            
Wrocławia i pomagały jako wolontariuszki podopiecznym domu dziecka, w którym się same            
wychowywały. Widząc rozliczne trudności, z jakimi boryka się placówka, zastanawiają się nad            
utworzeniem stowarzyszenia. Chciałyby, żeby ich stowarzyszenie miało osobowość prawną i mogło           
uzyskać status organizacji pożytku publicznego. W czasie ostatniego spotkania Dobromiła i           
Bogusława razem z dyrektorem Domu Dziecka Panem Bożydarem Polczewskim oraz innymi           
przyjaciółmi z domu dziecka oraz pracownikami placówki: Chwalimirą Jakimowską, Bogumiłą          
Frajdenberg, Ludmiłą Tęczyńską, Jaromirem Koniecznym, Myśliborem Domaniewskim,       
Rościsławem Izdebskim i Skarbimirem Potocznym, którzy są wzorowymi polskimi obywatelami o           
nieposzlakowanej opinii, opracowali listę pomysłów i pytań do adwokata, dotyczących statutu           
stowarzyszenia. 

Lista pomysłów i pytań do adwokata 
1. Chcielibyśmy, żeby członkami stowarzyszenia byli wychowawcy, pracujący w domu dziecka,          

dzieci, które w nim przebywają, dotychczasowi wychowankowie, którzy opuścili mury          
placówki oraz każdy, kto tylko chciałby pomóc placówce. - Jak mógłby brzmieć właściwy             
zapis w statucie? 

2. Chcielibyśmy, żeby nasi obecni wychowankowie nauczyli się aktywności w życiu          
społecznym, dlatego proponujemy, żeby należeli do władz stowarzyszenia. - Czy jest to            
możliwe? Jak ująć to od strony prawnej? 



3. Zastanawialiśmy się nad nazwą, ale nie doszliśmy do porozumienia. - Prosimy o propozycję? 
4. Terenem działania będzie przede wszystkim Wrocław. Zastanawiamy się jednak nad pomocą           

dla naszych wychowanków, którzy będa studiować w innych miastach. - Jak ująć to w              
statucie od strony prawnej? 

5. Chcemy pozyskiwać pieniądze na działalność placówki, wyposażenie biblioteki, siłowni, sale          
zabaw dla dzieci, wyjazdy wakacyjne, stypendia dla wychowanków. - Jakie jeszcze inne cele             
powinniśmy wpisać, by ubiegając się o dofinansowanie nie stracić środków? 

6. Sposób nabywania członkostwa - jak najprostszy od strony prawnej. 
7. Prawa i obowiązki członków - przejrzyste i zrozumiałe od strony prawnej. 
8. Władze stowarzyszenia i ich wybór - jak najmniej formalności. Chcemy działać, a nie tonąć w               

papierach i tracić czas na nudnych zebraniach. 
9. Liczymy na pracę zarządu w ramach wolontariatu. Trudno byłoby nam proponować           

wynagrodzenie pieniężne dla tych osób. - W jaki sposób zapisać tę sugestię od strony              
prawnej? 

10. Stowarzyszenie powinien reprezentować przede wszystkim zarząd, jednak z doświadczenia         
wiemy, że inni członkowie, którzy nie są we władzach też mają świetne pomysły i dar               
przekonywania innych do swoich racji. - Jaki zapis wprowadzić więc do statutu? 

11. Środki finansowe, które będziemy pozyskiwać to przede wszystkim darowizny od ludzi           
dobrej woli, ale także mamy zamiar startować w różnych programach i projektach, w których              
oferowane jest dofinansowanie, mamy także pomysł by zorganizować licytację prac dzieci. -            
Jak to wszystko ująć w statucie. Czy ma Pani/Pan inne pomysły, skąd moglibyśmy czerpać              
środki na działalność? 

12. Zasady dokonywania zmian w statucie, jak najprostsze, ale żeby członkowie stowarzyszenia           
je akceptowali. Często jednak na zebranie nie mogą przybyć wszyscy. - Jak rozwiązać to od               
strony prawnej? 

13. Rozwiązanie stowarzyszenia, no cóż… mamy nadzieję, że będzie działać dla dobra placówki            
jak najdłużej, ale gdyby jednak do tego doszło, jaką procedurę Pani/Pan proponuje? 

Wcielając się w rolę adwokata, specjalisty od prawa o stowarzyszeniach pomóż opracować            
statut osobom, które chcą pomagać innym. W zaproponowanym przez siebie dokumencie           
uwzględnij odpowiedzi na powyższe pytania. 
 
 
 
 


