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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

. z dnia 1 lipca 1991 r. 

w sprawie ustalenia wykazu organizacj i społecznych uprawnionych do działania przed sądami w imieniu lub 
na rzecz obywateli. 

Na podstawie art. 61 § 1 i 3, art. 87 § 3, art . 585 
§ 3 w związku z art. 87 § 3 oraz art. 462 w związku z art. 61 
§ 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks po
stępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, 1965 r. Nr 15, 
poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. 
Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, 
z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, 
z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 
41 , poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. 
Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 
318 i Nr 79, poz. 464 oraz z 1991 r. Nr 7, poz. 24 i Nr 22, poz. 
92) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Organizacjami społecznymi, które mogą wytaczać 
powództwa na rzecz obywateli w sprawach o roszczenia 
alimentacyjne, są : 

1) organizacje mające na celu udzielanie pomocy rodzinie 
lub określonym jej członkom, 

2) organ izacje działające w zakresie obrony praw czło
wieka, 

3) organizacje zrzeszające emerytów, rencistów i inwali
dów, 

4) organizacje zrzeszające kombatantów i osoby repres
jonowane, 

5) organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne oraz 
organizacje zajmujące się udzielaniem pomocy tym 
osobom, 

6) związki zawodowe, 
7) organizacje zrzeszające rolników. 

§ 2. Organizacjami społecznymi, których przedstawicie
le mogą być pełnomocnikami w sprawach o ustalenie ojcost
wa, o roszczenia alimentacyjne oraz o przysposobienie, są 
organizacje wymienione w § 1 pkt 1. 

§ 3. Organizacjami społecznymi, które mogą wytaczać 
powództwa na rzecz obywateli w sprawach z zakresu ochro
ny konsumentów oraz które mogą wstąpić do postępowania 
w sprawach z tego zakresu, są: 

1) organizacje zrzeszające konsumentów, 
2) organizacje działające w zakresie obrony praw czło-

wieka, 
3) organizacje naukowo-techniczne i techniczne, 
4) związki zawodowe, 
5) organizacje zrzeszające rolników, 
6) organizacje zrzeszające zmotoryzowanych. 

§ 4. Organizacjami społecznymi, które mogą wstąpić za 
zgodą powoda do postępowania w sprawach z .zakresu 
ochrony środowiska, są: 
1) organizacje zajmujące się ochroną i kształtowaniem 

środowiska, 

2) organizacje działające w zakresie obrony praw czło 
wieka, 

3) organizacje mające na celu udzielanie pomocy rodzinie 
lub określonym jej członkom, 

4) organizacje naukowo-techniczne i techniczne, 
5) związki zawodowe, 
6) organ izacje zrzeszające rolników, 
7) organizacje zrzeszające konsumentów, 
8) organizacje młodzieżowe, 
9) organizacje sportowe. 

§ 5. Organizacjami społecznymi, które mogą wstąpić za 
zgodą powoda do postępowania w sprawach z zakresu 
wynalazczości, są: 

1) organizacje zrzeszające twórców projektów wynalaz-
czych, 

2) organizacje naukowo-techniczne i techniczne, 
3) związki zawodowe, 
4) organizacje zrzeszające rolników, 
5) organizacje młodzieżowe . 

§ 6. Organizacjami społecznymi , które mogą wszcząć 
postępowanie w sprawach o roszczenia pracowników ze 
stosunku pracy, w sprawach o roszczenia członków spół
dzielni ze spółdzielczej umowy o pracę oraz w sprawach 
o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, są: 

1) związki zawodowe, 
2) organizacje zrzeszające rolników, 
3) organizacje działające w zakresie obrony praw czło

wieka, 
4) organizacje mające na celu udzielanie pomocy rodzinie 

lub określonym jej członkom, 

5) organizacje zrzeszające emerytów, rencistów i inwali
dów, 

6) organizacje zrzeszające kombatantów i osoby repres
jonowane, 

7) organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne oraz 
organizacje zajmujące się udzielaniem pomocy tym 
osobom, 

8) organizacje naukowo-techniczne i techniczne, 
9) organizacje młodzieżowe . 

§ 7. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie ustalenia wykazu 
organizacji społecznych ludu pracującego uprawnionych do 
działania przed sądami w imieniu lub na rzecz obywateli 
(Monitor Polski Nr 22, poz. 167 i z 1986 r. Nr 35, poz. 273) . 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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