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    Bytom, dnia 24.07.2017 r. 

 

Sygn. akt I instancji 

 

KA.VIII Ns-Rej. KRS 17834/17/901 

 

 

 

   Do  

   Sądu Okręgowego 

 XIX Wydziału Gospodarczego – Odwoławczego 

 w Katowicach 

  Za pośrednictwem 

 Sądu Rejonowego 

 Katowice - Wschód  

 Wydziału VIII Gospodarczego 

 w Katowicach 

 

 

Odpowiedź na apelację 

uczestnika postępowania 

Kuratora Śląskiego Związku Tenisa Stołowego 

 

 

Działając na podstawie art. 372 kpc niniejszym 

 

wnoszę o: 

 

oddalenie apelacji pełnomocnika Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Śląski Związek 

Tenisa Stołowego od postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód 

Wydziału VIII Gospodarczego w Katowicach z dnia 18 maja 2017 roku sygn. 

KA.VIII Ns-Rej. KRS 17834/17/901 o ustanowieniu kuratora dla Stowarzyszenia 

Kultury Fizycznej Śląskiego Związku Tenisa Stołowego. 
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Uzasadnienie 

 

Postanowieniem z dnia 18.05.2017 roku sygn. KA.VIII Ns-Rej. KRS 

17834/17/901 Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy w 

Katowicach po rozpoznaniu wniosku Prokuratury Okręgowej w Katowicach, 

działając na podstawie art. 30 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustanowił 

kuratora dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Śląskiej Związku Tenisa Stołowego 

(dalej w skrócie jako - ŚlZTS). Podstawą dla tego orzeczenia były ustalenia 

poczynione m.in. w oparciu o materiały przedłożone przez wnioskodawcę, z których 

jednoznacznie wynikają okoliczności uzasadniające potrzebę uwzględnienia tego 

wniosku. I to właśnie owe bezsporne, niekwestionowane także przez skarżącego, 

okoliczności mają kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia w przedmiocie 

wniesionego środka odwoławczego.  

Wbrew twierdzeniom zawartym w zarzucie 1 apelacji, Sąd I instancji nie 

dopuścił się naruszenia ani art. 233 § 1 kpc, ani art. 514 § 1 kpc. Zebrany w sprawie 

materiał dowodowy jest kompletny i jednoznaczny, a poczynione w oparciu o 

dowody ustalenia zostały prawidłowo poczynione. Wynika to z tego, że nie budzącą 

jakichkolwiek wątpliwości w sferze faktów okolicznością jest to, że w dniu 

19.03.2017 roku rezygnację z pełnienia funkcji członków Zarządu Śląskiego Związku 

Tenisa Stołowego złożyło 4 spośród 7 członków tego organu (Stanisław Szydło, 

Stefan Kostur, Michał Napierała i Jerzy Schreiber). W późniejszym czasie podobną 

rezygnację złożył dodatkowo jeszcze jeden członek Zarządu – Marian Michalski. 

Warto zauważyć, iż Zarząd w tym składzie, na skutek swych wcześniejszych 

zaniechań w okresie kierowania przez Wojciecha Waldowskiego, nie został 

odnotowany w KRS. Okoliczności dotyczące złożenia owych rezygnacji  – jak 

wspomniano – są bezsporne i zostały przyznane między innymi przez autora apelacji 

(s. 3). Jako pomyłkę rachunkową lub językową w tym zakresie należy uznać 

stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu środka odwoławczego, iż  rezygnacje złożyło 

„3 (trzech)” członków Zarządu. Fakt ten, przy uwzględnieniu równie jednoznacznego 

brzmienia przepisów § 24 Statutu Śląskiego Związku Tenisa Stołowego, oznacza ni 
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mniej ni więcej, iż Zarząd Śląskiego Związku Tenisa Stołowego, który musi składać 

się z minimum 4 członków (a pozostało ich w istocie 2), stał się niezdolny do 

działania. Dotyczy to w szczególności najistotniejszej w tej sytuacji kwestii, jaką jest 

zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Śląskiego Związku Tenisa 

Stołowego, a więc organu, który poprzez swoją władczą decyzję mógłby sanować 

zaistniałą niekorzystną sytuację poprzez powołanie nowego Zarządu. Ten problem 

jest związany ze złą regulacją zawartą w Statucie Śląskiego Związku Tenisa 

Stołowego określającą procedurę zwołania owego Walnego Zebrania. Z treści § 21 

ust. 2-3 Statutu ŚlZTS wynika bowiem, iż zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania Delegatów Śląskiego Związku Tenisa Stołowego każdorazowo jest 

uzależnione od  podjęcia przez Zarząd ŚlZTS stosowanej uchwały – i to zarówno 

wtedy, gdy jest to samodzielna decyzja tego organu, jak i wówczas, gdy wniosek w 

tej kwestii złożyły dwa pozostałe uprawnione podmioty – istniejąca dotychczas 

Komisja Rewizyjna oraz grupa składająca się z co najmniej 1/3 członków ŚlZTS. Tak 

więc, wspomniana rezygnacja z pełnienia funkcji przez łącznie 5 członków Zarządu 

uniemożliwia jakiekolwiek procedowanie przez dwóch pozostałych członków w 

kwestii zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów.  

Tym samym zaistniała przesłanka określona w art. 30 ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2017 poz. 210 ze zm.), a ocena 

prawna odnośnie jej zaistnienia została dokonana przez Sąd Rejonowy w oparciu o 

kompletny i nie budzący wątpliwości materiał dowodowy.  Dlatego też Sąd ten nie 

dopuścił się obrazy art. 233 § 1 kpc. Warto zauważyć, iż wydanie zaskarżonego 

postanowienia nastąpiło w efekcie złożenia wniosku przez podmiot szczególny – 

prokuratora. Ten ostatni, z kolei, przeprowadził stosowne postępowanie 

wyjaśniające, w trakcie którego odebrał m.in. oświadczenie od Wojciecha 

Waldowskiego, będącego Prezesem nie posiadającego zdolności do skutecznego 

działania Zarządu Śląskiego Związku Tenisa Stołowego. Okoliczność, na którą 

powołuje się skarżący, iż dwaj pozostali członkowie Zarządu planowali na dzień 

11.06.2017 roku zwołać nieformalne zebranie stanowiące podsumowanie sezonu 

rozgrywek, w trakcie którego zamierzali podjąć działania mające na celu 
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umożliwienie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, oczywiście 

nie ma żadnego znaczenia dla uwzględnienia zarzutu pierwszego apelacji. Po 

pierwsze, z treści informacji o planowanym przez Wojciecha Waldowskiego 

zakończeniu sezonu na dzień 11.06.2017 roku w ogóle nie wynika, iż wówczas 

miałby być składany przez co najmniej 1/3 członków Związku wniosek o zwołanie 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów ŚLZTS. Po drugie, nawet jeśli w 

istocie tak miałoby być, nic nie wskazuje na to, aby w owym nieformalnym zebraniu 

wzięłaby udział co najmniej 1/3  członków Związku. Z wiedzy powszechnej wynika 

to, iż w corocznych tego rodzaju zebraniach biorą udział wyłącznie przedstawiciele 

klubów zainteresowanych, które w kończących się rozgrywkach ligowych zajęły 

miejsca 1-3 i z tego tytułu były nagradzane. Tymczasem, biorąc pod uwagę liczbę 

rozgrywek ligowych prowadzonych przez Śląski Związek Tenisa Stołowego, w 

żaden sposób nie można się doliczyć takiej liczby potencjalnie biorących udział w 

takim spotkaniu przedstawicieli członków Śląskiego Związku Tenisa Stołowego, 

która odpowiadałaby wymogowi przewidzianemu dla złożenia np. w drodze uchwały 

wspomnianego wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów.  

Po trzecie, nawet przy hipotetycznym założeniu, że w owym nieformalnym zebraniu 

wzięłaby zupełnie wyjątkowo udział liczba przedstawicieli członków ŚlZTS 

uprawniająca do złożenia wspominanego wniosku, nic nie wskazuje na to, iż byłyby 

to osoby upoważnione przez poszczególnych członków ŚlZTS  do złożenia tego 

rodzaju stosownego oświadczenia w imieniu reprezentowanych podmiotów. Po 

czwarte, co ma najistotniejsze znaczenie dla oceny słuszności motywów 

uzasadniających zarzut 1 apelacji, nawet przy hipotetycznym założeniu, iż w trakcie 

owego nieformalnego planowanego na dzień 11.06.2017 roku spotkania zostałaby 

podjęta uchwała zawierająca wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania Delegatów ŚlZTS, to ów akt woli nie wywołałby zamierzonych przez 

autora apelacji skutków. Wynika to z tego, iż samo złożenie wniosku o zwołanie 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w przypadkach wskazanych w § 21 

ust. 2 Statutu ŚlZTS nie skutkuje zwołaniem takiego Zebrania, a ma wyłącznie 

charakter postulatywny. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów jest  zwoływane 
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przez Zarząd, a ten – jak Sąd I instancji prawidłowo ustalił – był już wówczas 

niezdolny do podjęcia w tym zakresie uchwały.  

Tytułem uzupełnienia warto zaznaczyć, iż wskazany w apelacji przepis art. 514 

§ 1 kpc jednoznacznie określa przypadki, w których niezbędne jest wyznaczenie dla 

rozpoznania sprawy rozprawy. Taka sytuacja w niniejszej sprawie oczywiście nie 

zaistniała, między innymi z przedstawionych wyżej powodów dotyczących 

wystąpienia bezspornych okoliczności faktycznych uprawniających do wydania 

zaskarżonego postanowienia.  

Wszystkie powyższe okoliczności uzasadniają stwierdzenie o bezzasadności 

zarzutu 1 apelacji, zarówno w zakresie rzekomego naruszenia art. 233 § 1 kpc, jak i 

art. 514 § 1 kpc.  

Niezasadny jest również zarzut 2 apelacji, dotyczący rzekomej obrazy art. 30 

Prawa o stowarzyszeniach. Motywując ten zarzut skarżący powołuje się na to, iż 

pomimo rezygnacji z pełnienia funkcji przez większość członków Zarządu, dwóch 

pozostałych członków Zarządu oraz Komisja Rewizyjna dalej mogą działać i w ten 

sposób „prowadzić sprawy” Śląskiego Związku Tenisa Stołowego. Skarżący w tym 

zakresie powołuje się na pogląd prawny dotyczący tzw. „zarządu kadłubowego” 

osoby prawnej. Pomijając kwestię zasadności tego poglądu, autor apelacji zapomina 

jednakże o treści Statutu Śląskiego Związku Tenisa Stołowego i sensownym 

pojmowaniu pojęcia „załatwianie spraw” tego podmiotu. Warto zauważyć, iż 

rzekoma możliwość składania oświadczeń woli przez dwóch pozostałych członków 

Zarządu, którzy nie złożyli rezygnacji, sprowadzałaby się jedynie do oświadczeń w 

zakresie praw i obowiązków majątkowych (§ 31 Statutu). Tymczasem bynajmniej nie 

takich kwestii dotyczą określone w Statucie zasadnicze cele i kierunki działania 

Śląskiego Związku Tenisa Stołowego. Do organizacji zawodów sportowych 

niezbędne jest działanie swoiste dla Zarządu jako całości, a ten – jak wiadomo – nie 

może obecnie ich podejmować. To samo dotyczy zakresu uprawnień do działania 

Komisji Rewizyjnej. Zakres ten jest dosyć specyficzny, niemniej bezsporne jest to, iż 

uniemożliwia on zgodne z prawem zaangażowanie tego podmiotu w podstawową 

działalność statutową Śląskiego Związku Tenisa Stołowego. Stąd też argumentacja 
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podniesiona w apelacji, mająca uzasadniać zarzut naruszenia przez Sąd Rejonowy 

art. 30 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, także nie zasługuje na uwzględnienie.  

Natomiast zupełnym nieporozumieniem jest podniesienie w apelacji zarzutu 

naruszenia art. 29 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Wymienione w tym przepisie 

środki nadzoru nad organami stowarzyszenia mogą być stosowany przez sąd tylko w 

wyjątkowych i ściśle określonych przypadkach. Po pierwsze, wskazany w zarzucie 

odwoławczym środek w postaci „udzielenia ostrzeżenia” w ogóle nie jest 

wymieniony w tym przepisie. Po drugie, przy założeniu, iż autorowi apelacji 

chodziło w „udzielenie upomnienia” przez sąd, należy podnieść, że tego rodzaju 

decyzja sądu jest uzależniona od złożenia w tym zakresie wniosku przez organ 

nadzoru lub prokuratora (art. 29 ust. 1 in principio ustawy Prawo o 

stowarzyszeniach), a takiego – jak wiadomo – nie było. Po trzecie, stosowanie przez 

sąd środków przewidzianych w art.  29 Prawa o stowarzyszeniach jest absolutnie 

niezależne od kwestii potrzeby ustanowienia dla stowarzyszenia kuratora w sytuacji 

przewidzianej w art. 30 ust. 1 tej ustawy. Dlatego też i ten zarzut odwoławczy jest 

zupełnie bezzasadny.  

Niejako na marginesie wypada się odnieść do pozostałych kwestii 

podnoszonych w pisemnych motywach apelacji, a nie mających żadnego związku z 

podniesionymi zarzutami odwoławczymi.  

Po pierwsze bezzasadne są stwierdzenia, że jestem osobą nieznaną w 

środowisku tenisa stołowego na terenie województwa śląskiego oraz że moja osoba 

„budzi niepokój wśród Członków Stowarzyszenia”. Od wielu lat udzielam się w 

działalności społecznej związanej z amatorskim tenisem stołowym na terenie 

województwa, co opisałem w dokumencie przedłożonym prokuratorowi. W apelacji 

nie wskazano żadnych dowodów potwierdzających ów „niepokój”, będący drugim z 

argumentów mających osłabić zaufanie do mojej osoby, stąd też uważam, iż zbędne 

jest bardziej merytoryczne odnoszenie się do tego gołosłownego stwierdzenia. 

Nieprawdziwe są również sugestie, iż w ramach obecnie prowadzonej działalności 

wykraczam poza zakres uprawnień przewidzianych dla funkcji kuratora Śląskiego 

Związku Tenisa Stołowego. Załatwiam wyłącznie bieżące sprawy majątkowe ŚlZTS, 
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a nadto Biuro Związku pełni swe funkcje w zakresie udzielania stosownych 

informacji osobom zainteresowanym.  

Mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności – wnoszę jak na wstępie 

niniejszego pisma. 

 

 

KURATOR 

 

 

 

     Śląskiego Związku Tenisa Stołowego 
 


