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Kontroli i Audytu

Wewnętrznego

• Radców Prawnych
l

Na kOpercie Stempel pocztowy

Rejonowy Katowice-Wschód

Katowicach, ut. lompy 14

2016 -01- 2 7

z daf4 ~.f.:

. .Qd;..i:(Jd.~

godz.

+/pocztą

Sąd

Rejonowy Katowice -

Wschód

w Katowicach
VIII

Wydział

Rejestru

Gospodarczy Krajowego

Sądowego

ul. Lompy 14
40-040 Katowice

go. akt KA. VIII NS- REJ.KRS/042773/15/343

~

4-eprezentowany
Łoniewską,

Minister Sprawiedliwości
przez

radcę

prawnego

7
Aldonę

AL Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

czestnik: Fundacja dla Demokracji
adres w aktach sprawy

SKARGA
na postanowienie referendarza sądowego

Działając

w imieniu Ministra

postanowienie referendarza

Sprawiedliwości, pełnomocnictwo

sądowego Sądu

w

załączeniu, zaskarżam

Rejonowego Katowice- Wschód w Katowicach

z dnia 8 stycznia 2016r., sygn. -.~kt KA. VIII NS - REJ.KRS/042773/15/343,

doręczonego

Wnioskodawcy w dniu 18 stycznia 20 16r. i wnoszę o jego uchylenie.

aisterstwo

Sprawiedliwości,

A l. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa, le i. : + 48 22 52 12 888, www . ms .gov. pl
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UZASADNIENIE
sądowy

Referendarz

Sądu

Rejonowego

Katowice

-

Zachód

w

Katowicach

•rumowieniem z dnia 8 stycznia 2016r., KA VIII NS- REJ.KRS/042773/15/343, wpisał do
~owego

Rejestry

Sądowego fundację

tą fundacją ujawnił

nad

siedzibą w

" Fundacja dla Demokracji" z

Sosnowcu,

w dziale l rubryce 8 rejestru Ministra

wiedliwości.

Zdaniem Wnioskodawcy Minister ten nie jest
fundacją,

.

wynikający

właściwy

a do takiego wniosku prowadzi analiza statutu fundacji pod
związku pomiędzy

z niej brak co do zasady

·zowanymi

właśnie

przez Ministra

na cele fundacji, a

tu i przekazane sądowi

oświadczenie

rujący działem

prowadzącemu

administracji

bezwzględny sądu

może wskazać

że

nadzór nad

rządowej sprawiedliwość.

rejestrowego i powinien

wnić prawidłową kontrolę działającej później
był

ministra właściwego ze
być dołączone

do

rejestr fundacji.
nią

sprawuje minister
wiąże

jednak

zweryfikowany pod

kątem

Taki zapis nie

być

celów fundacji z zadaniami realizowanymi przez

is

jej celów

celami fundacji, a zadaniami

fundatora w tej sprawie powinno

W paragrafie 8 statutu fundacji postanowiono,
·

kątem

Sprawiedliwości.

W myśl art. 5 ust. 2 ustawy o fundacjach fundator
lędu

do sprawowania nadzoru nad

właściwego

ministra,

żeby

fundacji przez właściwy organ, a dokonany

zgodny z rzeczywistym stanem.

Rozpoznając

eryfikowania

wniosek o

postanowień

~cznie sprawować

rejestrację

fundacji

sąd

rejestrowy zobligowany jest do

statutu i ustalenia, który minister jest

nadzór, a

następnie skorygować

wniosek i

właściwy

wpisać

i powinien

do rejestru innego

~łaściwego ministra ( zob. Paweł Suski " Stowarzyszenia i Fundacje" Wydawnictwo

LexisNexis, Warszawa 2005, str. 389).
Określone

w paragrafie 9 statutu

możliwość przyjęcia, że
Sprawiedliwości.

organem

Większość

dość

szeroko cele fundacji zdecydowanie

sprawującym

z nich

można

na uwadze powyższe,

wnoszę

fundacją

winien

Społecznej.

jak na wstępie.
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lałączniki: pełnomocnictwo,

odpis skargi.

być

jednak, w ocenie Wnioskodawcy,

z właściwością Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Mając

nadzór nad

wykluczają

Minister
wiązać

..
' ')

