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OPINIA PRr\WNA

1. Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszej opinii jest rozstrzygnigcie w4tpliwoSci dotycz4cych

poprawnoSci zgloszen kandydat6w na Prezesa T,arzqdu Polskiego Zwi1zku Jeldzieckiego na

kadencjg 2021-2025 oraz kandydata na czlonket zarz4du Polskiego Zwiqzku Jefudzieckiego.

AnaliziebEdEzatem podlega6 zgloszeniap.Oskara Szrejera, Henryka Jana Swigcickiego oraz

Dominika Nowackiego. W pocz4tkowej czglci otrrinii zrekonstruowany zostanie stan faktyczny

sprawy, w szczegolnoSci om6wione zostanE d,rkonane zgloszenia kandydat6w. Nastgpnie

om6wione zostan1, przewidziane w Statucie Polskiego ZwiEzku Jeldzieckiego warunki

poprawnoSci zgloszenia oraz moZliwe konsekwerrcje braku ich spelnienia. Powyzsze elementy

umozliwi4 dokonanie szczegolowej analizy posz<:zegolnych zgloszeni oceny ich waznoSci. W

przypadku ustalenia wadliwoSci zgloszen odrgbne:mu rozwazeniubgd4 podlegai konsekwencje

takiej kwalifikacji dla mozliwoSci wyboru Prezes;a Zarzqdu Polskiego Zwiqzku Jeldzieckiego

or az dla funkcj onow ania Zwi4zku.

2, Stan faktyczny

Na dzieri 2I.09.2021r. przewidziany jest zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiego

ZwiEzkuJeldzieckiego,podczas kt6rego planowany jest wyb6r wladzZwiyzkulw tym r6wnie2

Prezesa Polskiego Zwi4zku Je2dzieckiegol na kacencjg 2021-2025.

W dniu 01.09.2021r. wplynglo, datowane na 29.08.2021r., zgloszenie p. Oskara

Szrajera. Wruz z oSwiadczeniem o wyrulenit zgody na kandydowanie przedlo2ono zgloszenie

podpisane, jak zaznaczono, przez l3 czlonk6w zvtyczajnych ZwiEzku. Poparcie zglaszajqcych

podmiot6w zostato wyrazone podpisami ich reprr:zentant6w zloaonymi obok pieczgci danego

zwrEzku lub klubu jeldzieckrego. Dokument umoZliwia stwierdzenre, ilkandyd,at legitymuje

sig poparciem: Swigtokrzyskieg o Zwi4zku Je2dzieckiego w Kielcach, Kieleckiego Klubu

Je2dzieckiego, Swigtokrzyskiego Klubu Jazdy Konnej, Stowarzyszenia Klub le?dziecki

Facimiech, Klubu Sportowego Faruk, Klubu Je2dzieckiego Arpav, Kieleckiego Klubu

J eldzieckiego MAAG, Klubu J eldzieckiego S KARB w Kozi eni cach, Kuj awsko -Pomorskiego

ZwiEzku Je2dzieckiego w Toruniu, Koneckiego Klubu Je2dzieckiego FULLMET, Sopockiego

Klubu Je2dzieckrego CLASSIC, Pomorskiego 21wi4zku Jeldzieckiego w Sopocie. Nalezy



odnotowa6, \2 w przypadku Swigtokrzyskiego Zwi4zku Je2dziecktego, Swigtokrzyskiego

Klubu Jazdy Konnej oraz Kieleckiego Klubu Jeldzieckrego MAAG zloaono dwa podpisy' w

odniesieniu do pozostalych podmiot6w mamy do czynienia z podpisem jednej osoby. Podpisy

stanowi4ce Wraz poparcia udzielonego przez Swigtokrzyski Klub Jazdy Konnej' Klub

Sportowy Faruk oraz Klub JeadzieckiArpav zostaly opattzone dat4.

Zgloszeniekandydata p. Henryka Jar.a Swigcickiego zostal.o zlohone w formie jednego

dokumentu datowanego na 06.09 .202Lr., obejmuj4cego podpisy podmiot6w udzielaj4cych

poparcia, a nadto oSwiadczenie kandydata o :vqvraheniu zgody na kandydowanie' Wymienione

podpisy zostaty ujgte w formie tabeli ,w kt6rej w jednej kolumnie wpisano nazwQ czlonka

Polskiego Zwi4zk' Ieadzieckiego, ? w kolejnej w podpis przedstawiciela danego klubu'

Wskazany dokument pozwalaprzyj4l,iz kardydat zgNaszany jestprzezKlub Jeadziecki Profil

z Pily, Klub Sportowy Idmur Krajkowo, Klub JeZdziecki Michalowka, Klub Je2dziecki

Czarnary Pogorzelica, Stajnia Sportowa Skrzyczyriscy, Klub Je2dziecki Wechta Rosn6wko'

Podpisy nie zostaly opatrzone dat6,preczqci4 danego klubu, czy pieczqtk4 imienn4'

Podobne pozostaje zgioszenie p. I)ominika Nowackiego, ktory wyrazil zgodg na

kandydowanie w wyborach na czlonka zarz:4du Polskiego Zwi4zku JeLdzieckiego. Kandydat

zostal zg\oszony przez Stowarzysz enie Je2dzieckie Babor6wko, Klub Je2dziecki Profil zPrly,

Klub Sportowy Idmur Krajkowo, Klub Je2dziecki Michal6wka, Klub Jeldziecki Czahary

Pogorzelica.

3. prawne aspekty zgloszenia kanLdydata i warunki poprawnosci tego zgloszenia

polski Zwi4zek Jefudzieckijest zwi4:zkiem sportowym dzialajqcym w oparciu o ustawq

z dniazs.06.2010r. o sporcie ltj. Dz.IJ . z 2020r., poz. 1133, z poLn. zm.l , a stosownie do treSci

art. 7 ust. 3 wymienionego akfu prawnego, vr zakresie w nim nieuregulowanym taklew oparciu

o przepisy ustawy z dnia}7 .04.1989r. Prawc o stowarzyszeniach /tj .Dz.U.22020t.,po2.2261,

z p62n. zm.l. Zgodnie z dyspozycj4 art. 10 ust. 1 pkt 5 i 6 wskazanej ustawy, wladze

stowarzyszenia, tryb dokonywania ich w1'boru, uzupelnienia skladu oraz ich kompetencje

spos6b reprezentowania oraz zaci4gania zobowi4zafr, a takle warunki waznoSci uchwal

reguluje statut. PowyZsze oznacza, i2 ewertualne wymogi zgloszenia, atakle konsekwencje

prze?,roczenia tych wymog6w regulowane :iQ w Statucie Polskiego ZwiqzkuJefldzieckiego.

Wymieniony akt prawny w $ 35 ust. I i2wskazuie,i2:

,,1. prezesa Zwiqzku wybiera walny zjazd delegat6w w oddzielnym glosowaniu wigl<szoiciq

50% oddanych glos\w plus I, w glosowrTttiu tajnym, spoir1d knndydat6w zgloszonych w

siedzibie Zwiqzku na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem walnego zjazdu
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delegat1w. Zgloszenie kandydata na prezesa Zwi,Tzku musi zostat zlo2one na piimie przez co

najmniej I0 czlonk1w nuyczajnych Zwiqzku, przy czym jeden czlonek nuyczajny mo2e poprzet

zgloszenie tylko I kandydata. Do zgloszenia nale|.y dolqczyt pisemnq zgodg kandydata

2. Pozostalych czlonk1w zarzqdu Zwiqzku wybier,t walny zjazd delegatow zwyldq wigkszoiciq

glosdw, w glosowaniu tajnym spoSrdd delegat6v', ustgpujqcych wladz i zaproszonych goici.

Kandydatdw do zarzqdu zglasza prezes Zwiqzku i delegaci walnego zjazdu. Ponadto czlonk6w

zarzqdu wybiera sig spoirod kandydat6w zgloszonych na piimie w siedzibie Zwiqzku co

najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem walnego zjazdu delegat6w. Zgloszenie

kandydata do zarzqdu musi zostat zlo2one na pilmie przez co najmniej 5 czlonk6w zwyczajnych

Zwiqzku. Do zgloszenia naleZy dolqczyt pisemnq zgodg kandydata".

Analizuj4c wymienion4 regulacje wypada podzie:lii na warunki formalne /w tym dotyczqce

terminu zgloszenia/ oraz warunki dotyczqce odpowiedniego poparcia. Do pierwszej z

wymienionych grup warunk6w nale2y wymog pisemnoSci zgloszenta, zalqczenie zgody

kandydata oraz dokoname zgloszenia w odpowiednim terminie 114 dni przed .vqcznaczonym

terminem walnego zjazdtsl .

W zakresie wymog6w dotyczqcych poparcia, Statut wymaga, by zgloszenie zostalo

zlolone przez co najmniej 10 czlonk6w zv'yczajn'tchZwiqzku, a nadto by byli to czlonkowie,

kt6rzy nie poparli innego kandydata. Nalezy zwrocic uwagE, i2 $ 35 ust. I i 2 wyralnie

wskazuje na mozliwoic zglaszania kandydat6w wylEcznie przez czlonk6w zv,ryczajnych,

odsylaj4c wten sposob do kategoriiprzewidzianej w $ 13 pkt I oraz $ 14 Statutu Polskiego

ZwrEzkuJefldzieckiego. Maj4c nawzglgdzie powyzsze regulacje wypada natomiast stwierdzi6,

t2 czlonkami zwyczajnymi zwiry.ku pozostaj4, poza podmiotami wprost wskazanymi w $ 14

ust. 1 pkt I Statutu, podmioty spelniaj4ce ustawowe przeslanki okreSlone w art. 8 ust. 1 ustawy

o sporcie z dnia 25 .06.2010r. o ile wyrazily tak4 w,rlE. Stosownie do treSci $ 1 4 ust. 3 przyj gcie

w poczet czlonk6w w kazdym przypadku wymaga uchwaiy zarzEduZwiEzku.

Powy?sze pozwala na ujgcie zgloszenia jako jednostronnej czynnoSci prawnej

dokonywanej przez podmioty zbiorowe wzglgdenr Polskiego Zwi4zku JeLdzieckiego. W tym

miejscu odnotowai naIe2y istnienie nurtu w orzecznictwie, zgodnie z kt6rym ,,akty

glosowania" nie s4 jednostronnymi czynnoriciarni prawnymi lecz elementami czynnoSci

wielostronnej. Na gruncie rozpatrywanego stanu flrktycznego zgloszenie nie moae byi jednak

rozpatrywane jako rezultat glosowania. Jest orlo wyrazem poparcia udzielonego przez

wymagan4 liczbE podmiot6w nie zas wynikiem procedury, w kt6rej mogly byd oddawane glosy

lza rowno ,,2a" kandydatem jak i ,,przeciw"l. Co r,vigcej, jak podkre6la sig w literaturze ,,fakt,

2e akty glosowania stanowiq element innej czyn,noici prawnej (uchwaly) nie wyklucza ich

I
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h,valifikacji jako czynnoSci prawnych. Konseh,ventne stosowanie reguly, zgodnie z ktdrq

jednostronnq czynnoiciq prawnq jest czynn'oic, kt6ra dochodzi do skutku w wyniku zloienia

oiwiadczenia woli przez tylko jednq strong (tak s. Grzybowski, w: system Prcyw, t' I, 1985, s.

485) prowadzi do wniosku, 2e akty glosowania sq jednostronnymi czynnoiciami prawnymi os6b

glosujqcych". /tak K.Osajda. Kodel<s Cywilny. Komentarz, C.H.Beck 2020, komentarz do art.

104, teza 7/. WobecpowyZszego nawet zat<:mujmuj4c akty zrealizowane przezzgNaszaj4cych

jako ,,akty glosowania" nale?y je postrzegad jako jednostronne czynnoSci prawne z

przewidzianymi dla nich warunkami i konsekwencjami.

Co istotne, rekonstrukcja wymienionych warunk6w zgloszemaprzewidzianych w $ 35

ust. 1 i 2 Statutu umozliwia okreslenie svroistego modelu badania poprawnoSci zgloszenia

kandydata. W konsekwencji:

(l) w pierwszej kolejnoSci nalely ustalii, czy zgloszenie zostalo dokonane na piSmie, a

nadto

(2) czy dol4czono do niego pisemnq zgodq kandydata

(3) nastgpnie, czy zostalo zgloszeni<: dokonane w wymaganym terminie lnajp62niej 14

dni przed terminem walnego zja:2'flv delegat6w

(4) w dalszej kolejnoSci nale?y z'bada6, czy zgloszenie zostalo dokonane przez

wymagan4 liczbg Po dmiot6w

(5) kt6re maj4 odpowiedni status cz:tonka zv,ryczainego

(6) ostatecznie, czy wyrazone poparcie udzielone zostalo w spos6b wazny i skutecmy

Ostatni z wymienionych warunk6rv wynika z charalderu podmiot6w zglaszajqcych

kandydata, kt6re z mocy statutu, jak r6wnie2 dyspozycji art. 8 ust. 1 ustawy o sporcie, mogQ

stanowi6 kluby, zwi4zki sportowe lub osoby prawne. Wymienione podmioty skladaj4

o5wiadczenia woli dzia\aj4c przez swoje organy, a zatem dodatkow4 plaszczyzn4 badania

zgloszeniapozostaje zagadnienie, czy dane, ujgte w zgloszeniu, oSwiadczenie zostil.o zlohone

w spos6b wrtny i skuteczny.

4. Analiza dokonanYch zgloszef

4,1 Anahza zgloszenia Pana Oskara Szrajera

Jak to zostalo zaznaczone w pkt 1) opinii, Pan Oskar Szrajer zostal zgloszony jako

kandydat na Prezesa Zarz4du Polskiego 17,wi4zku Jeldzieckie1o, djego zgloszenie zostalo

dokonane w dniu 01.09.2020r., kiedy to rvplynglo w formie pisemnej, obejmuj4cej podpisy

wskazuj4ce na poparcie 13 podmiot6w. Po'ryzsze primafacie pozwala stwierdzid zachowanie

wymog6w oznaczonych, w punkcie 3 opinii, numerami od 1-4.



Zgodme z przyjEtym schematem postgpowania nastgpnie nale?alo zbada6, czy

wyruZaj4ce poparcie podmioty maj? status cz:fonka zwyczajnego Polskiego ZwiEzku

Je2dzieckiego. Godzi sig przypomniei, iz czlonkasm zvtyczalnymi zwiq:rku pozostaj1, poza

podmiotami wprost wskazanymi w $ 14 ust. 1 pkt 1 Statutu, podmioty spelniaj4ce ustawowe

przeslanki okreSlone w art. 8 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia25.06.2010r. o ile vtyrazily tak4

wolg. Stosownie do treSci $ 14 ust. 3 przyjEcie vu poczet czlonk6w w kaZdym przypadku

wymaga uchwaly zarzqdtt Zwiqzku. W Swietle udostgpnionych informacji uchwaly

przyjmuj4cej w poczet czlonk6w Polskiego Zwi4zku Je2dzieckiego i przyznaj4cej status

czlonka zwyczajnego brak w odniesieniu do Klubtr Je2dzieckiego ,,SKARB" w Kozienicach

oraz Koneckiego Klubu Jeldzieckiego FULLME'IT. W odniesieniu do Swigtokrzyskiego

Klubu Jazdy Konnej w Brzezinkach, to uchwal4 zarzEdu z dnia 12.05.2020r. zostal on

wykluczony z Polskiego Zwi7zku JeZdzieckieg;o. Przedmiotowa uchwala nie zostala

zaskarhona. jak r6wnie2 2aden z wymienionych powyhej podmiot6w nie wyst4pil o ustalenie

czlonkostwa w Polskim Zwi4zku Je2dzieckim w postgpowaniu s4dowym. Jak zaznaczono w

wyroku S4du Apelacyjnego w Gdarisku z dnia 15.0:1.2013 r. /sygn. akt I ACa 84lll2,Legalis/

"statut stowarzyszenia nie jest ustawq, a zatem uchwaly organ6w stowarzyszenia bgdqce

czynnoiciami prawnymi (olwiadczeniami woli) podjgte z naruszeniem regulacji statutu nie

mogq byt oceniane wprost jako czynnolci sprzeczne' z ustawq, chyba 2e olcreilona sprzecznoit

ze statutem jest de facto sprzecznoiciq z ustawowq rzgulacjq. Skoro wigc statut nie jest ustawq,

a jako jedyny "akt prawny" olcreSla zasadyfunkcjonc,wania stowarzyszenia nale2y go trahowat

jako czynnoit prawnq - umowg, zai stosunek czlo;ckostwa jako stosunek cywilnoprawny, do

kt6rego zastosowanie majq przepisy KC. Zatem w celu ochrony stosunku czlonkostwa w

przypadku uchybienia normie ustawowej mo2na zqrdat stwierdzenia (ustalenia) niewaznoici

uchwaly (art. 58 S I KC), w razie sprzecznolci uchwaly wladz stowarzyszenia z zasadami

wspdl2ycia spolecznego mo2na domagat sig stwierdzenia niewaznoici uchwaly na

podstawie art. 58 S 2 KC, w przypadku zai naruszenia postanowieri statutu (czyli umowy)

moZna 2qdat ustalenia istnienia stosunku czlonkc'stwa wzglgdnie bezskutecznoici uchwaly

pozbawiajqcej czlonkostwa. W konsebwencji wigc, 57dy strona twierdzi, ze zostala pozbawiona

czlonkostwa w spos1b niezgodny z postanowieniami statutu w zakresie przewidzianych w nim

wymog1w formalnych, jak i przez uchybienie u, zakresie olveilonych w nim przyczyn

wykluczenia z czlonkostwa, mo2e na zasadzie arL 189 KPC 2qdat ustalenia istnienia lub

nieistnienia stosunku prawnego lub prawa". Powylstze stanowi wyj4tek od generalnego zakazu

kwestionowania uchwal wladz stowarzyszenia w drodze pow6dztwa o ustalenie, o kt6rym

mowa w art. 189 K.P.C. W Swietle wiedzy opiniuj4cego wymienione podmioty nie mog4

\
,i\



wylegitymowai sig obowi4zuj4c4 uchwalq o przyjgciu w poczet czlonk6w zwyczajnych

Polskiego Zwiqzku Jefidzieckiego, a jedn,rczeSnie nie uzyskaly potwierdzenia statusu czlonka

zv,ryczajnego w drodze ewentualne go orze,czenia s4du . Wskazane kluby nie mog4 byi uznane

za zglaszajqcych w rozumieniu $ 35 ust. I i 2 Statutu Polskiego ZwiEzku JeLdzieckiego i jako

takie nie mog4 by(, uwzglgdniane przy badaniu wymaganego poparcia, niezbEdnego do

prawidlowego zgloszenia. Z powylszych wzglgd6w zbgdne jest badanie skutecznoSci

wyrazonego poparcia z perspektywy wymog6w waznoSci jednostronnej czynnoSci prawnej

dokonywanej przez organ osoby prawnej.

Opisana koniecznoSc zachodzi natomiast w odniesieniu do pozostalych podmiot6w

dokonuj4cych zgloszenia. a maj4cych status czlonka zv,ryczajnego Polskiego Zwiqzku

Je1dzieckiego. Wskazane kluby izwi1zk-.i niew4tpliwie dzialaj1jako osoby prawne poprzez

swoje organy. W odniesieniu do jednostronnych czynnoSci prawnych swoje zastosowanie

winien znale2c art. 39 $ 4 K.C., kt6ry w zd. 7 przewiduje sankcj g bezwzglEdnej niewaznoSci.

Tym samym jednostronna czynnoSd prav,'na dokonana przez dzialajqcego jako organ osoby

prawnej bez umocowania albo z przekroczeniem jego zakresu jest niewazna. Odnotowai

nale?y, iz w zd. 2 przedmiotowy przepis p,rzewiduj e przypadkr szczegolne w kt6rym mozliwe

jest zastosowanie sankcji bezskuteczno6ci zawieszonej. W przypadku, gdy podmiot wzglgdem

kt6rego skladane jest oSwiadczenie wyrazi zgodg na dzialame bez umocowania, mozliwe jest

zatem zastosowanie przepis6w o zawarciu umowy bez umocowania. ZwaLycjednak nale2y,iZ

jak przyjmuje sig w literaturze przedmiot<twa zgoda na dzialanie bez umocowania winna by6

wyralonanajp62niej w chwili zlolenia oS'wiadczenia woli. Wskazuje sig zatem, iz ,,Zgoda na

dzialanie bez umocowania wyra1ona mus,i byt najp1iniej w chwili zlozenia przez falszywego
pelnomocniko oSwiadczenia woli (poglqd ,ten akceptujq L. Moskwa, P. Moslo,ua, w; Gutowski,

Komentarz, art. 104, Nb 14, s. 689, odmierlnie M. Pazdan, w; Pietrzykowski, Komentarz, 2015,

art. 104, Nb I, s.431;J. Strzebinczyk,w: (]niewek, Machnikowski, Komentarz,20l6, art. 104,

Nb 2, s. 256). Osoba, kt1rej oiwiadczenie takie zlo2ono, nie moie skutecznie zgodzit sig na

dzialanie bez umocowania ju2 po dokonaniu czynnoici przez rzekomego pelnomocnika. Za tezq

takq przemawiaiq dwa argumenty. Po pierwsze, pozycja prawno osoby, ktfirej rzekomy

pelnomocnik zlozyl oiwiadczenie woli stanowiqce element czynnoici prawnej, bytaby bardziej

korzystna ni2 osoby, z kt6rq rzekomy pelnomocnik dokonal dwustronnej czynnoici prawnej,

poniewaz czynnolt dwustronnq mocodawca mo2e potwierdzit mimo braku zgody drugiej

strony. Po drugie, brak jest ograniczenia czasowego, w jakim osoba, h6rej zloiono

oiwiadczenie woli moglaby wyrazit zgodg na dzialanie bez umocowania; oznacza to, ze zgodg

takq wyrazi1 mo2naby po kilku latach od c,trzymania oSwiadczenia". Tym samym mozliwoSi



przejScia zastosowania sankcji bezskutecznoSc,i zawieszonej w odniesieniu do .vqvra2enia

poparcia prowadzEcego do zgloszeniakandydata nale|y uznaf zav,rykluczonq. Zwt|yt nale2y,

rZ zgloszenie jest oSwiadczeniem skladanym wzglgdem Polskie go Zwiqzku Jefudzieckiego. To

zatem zwiqzek, najpo2niej w dniu zgloszenia. musialby v,ryrazil zgodg na dziil.anie bez

umocowanra, a taka okolicznoSi nie miala miejsca. Co wigcej dopuszczenie ,,sanowania',

zgloszenrapoprzezwyznaczenie terminu na uzupelnienie braku, pozostawaloby w sprzeczno6ci

z dyspozycjq $ 35 ust. 1 Statutu, kt6ry przewiduje czasowqgranicg dlazglaszania kandydat6w.

Skladaj4c wadliwe z perspektywy zasad rcprezentacji zgloszenie kandydata, zglaszajEcy

mogliby omin4i niekorzystne skutki przel<toczenia terminu przewidzianego w $ 35 ust. I
Statutu. Z povrylszych wzglgdow nale?y stanowczo stwierdzii, i2 ,,poparcie" wyralone przez

osoby dziatajEce bez umocowania do dzialania w imieniu organu klubu lub stowarzyszenia jest

niewazne.

Powylsze jest o tyle istotne, iz w tr'.zech przypadkach dotycz4cych podmiot6w

stanowi4cych czlonk6w zv'ryczajnych Polskiego Zwiqzku Jefudzieckiego, tj. odniesieniu do

Pomorskiego Zwiqzku Je2dzieckiego, Kujawsko - Pomorskiego Zwiqzku Jeldzieckiego oraz

Sopockiego Klub JeZdziecki zlolono jeden podpis, w sltuacji gdy statuty wymagaly do

waZnoSci oSwiadczeri woli wsp6ldzialania dw6lh czlonk6w zarzqdu. W tym stanie rzeczy

poparcie wymienionych podmiot6w nie zostato prawidlowo udzielone i nie mo1e byt
uwzglgdnione ptzy ustalaniu, czy kandyd at zostal zgloszony przez minimaln4 liczbg czlonk6w

zwyczajnych. Prowadzi to do wniosku, i2 zgloszenie kandydata p. Oskara Szrejera jest

wadliwe, albowiem nie zostalo ono dokonane przezco najmniej 10 czlonk6w zwyczajnych.

4.2 Analiza zgloszenia p. Henryka Swig,:ickiego.

Powyzsze rozwa?ania mog4 zostac wykorzystane w badaniu prawidlowoSci zgloszenia

p. Henryka Swigcickiego. Jakkolwiek zgloszenie zostalo dokonane na piSmie, w wymaganym

terminie, to jednoczeSnie nie pochodzi od wymage.nej liczby czlonk6w zwyczajnych. Jako takie

nie spelnia wymog6w przewidzianych w $ 35 ust. I Statutu.

4,3. Analiza zgloszenia p. Do minika Now ackiego

Stosuj4c powylszy schemat postgpowania nale|y stwierdzii, iz do Polskiego Zwiqzku
Jeldzieckiego wplyngto w dniu 7 .09.2021r. zgloszeniakandydata naczlolkazarzqdupolskiego

Zwiqzku Je2dzieckiego p. Dominika Nowackiogo, w Swietle kt6rego zgloszenie zostalo

dokonane przez 5 klub6w sportowych.



wypada jednak zaznaczy|, i2 w (wietle zaoferowanych dokumentow, w ocenie

opiniuj4cego, Klub Sportowy Idmar Krt{kowo nie byl nienaleZycie reprezentowany'

Ujawnione w Krajowym Rejestrze S4dowy:m zasady reprezentacji wymienionego podmiotu

wskazuj4 bowiem, iZ do skladania oSwiadczeri woli w jego imieniu upowaZniony jest

jednoosobowo Prezes Zarz4dutrstkaszldkou'iak. Podpis wyta1ai4cy poparcie kandydata zostal

zlokony przez Pana Mariusza Idkowiaka., a z ptzedstawionych wraz ze zgloszeniem

dokument6w nie wynika, by legitymowal siqron odpowiednim pelnomocnictwem'

podobne zastrze1enia nalei.y odnieS6 wzglgdem oSwiadczenia woli zlohonego w

imieniu Klubu Jeadzieckiego Czahary Pogorzelica. W Swietle zgloszenia poparcie tego

podmiotu zostalo odzwierciedlone podllisem p. Aleksandry Ciszek' Przedstawiona

dokumentacja nie wskazuje jednak wymienionej osoby jako uprawnionej do reprezentacji

klubu, wzglgdnie dzialajqcej na podstawie slosowanego pelnomocnictwa. W tym stanie rzeczy

przedmiotowy podpis nie powinien byd trwzglgdniony przy kalkulacji badaniu waZnoSci

zgloszeniaw perspektyr,vie spelnienia wymc gu o dpowiednie go poparcia.

powy1sze uwagi prowadzq do wnic,sku, 12 zg\oszenie p. Dominika Nowackiego nie

spelnia warunku prze*idzianego w $ 35 ust. 2 Statutu przezco kandydatura wymienionego nie

powinna by 6 r ozPatrywana.

5. Prawne konsekwencji dokonanej kwalifikacji zgloszef

w ocenie opiniuj4cego wadliwos6 zilloszehz perspektywy wymog6w $ 35 ust' I lub 2

Statutu wyklucza moZliwoSd uwzglgdnienia. wskazanych jako kandydat6w na funkcjg Prezesa

polskiego Zwipzku Je2dzieckiego /wzglgdnie czNonka zarzqdu Polskiego Zwi4zku

Jezdzieckiego w odniesieniu do p. Dominika Nowackiego/. Decyzja o braku ujqcia

wymienionych w liScie kandydat6w winna natomiast zostat podjgta przezKomisjq Wyborcz4'

Statut nie przewi duje przy tym moZliwoSli zglaszania kandydatow w innym trybie i tak4

ewentualno 56nale1y wykluczyi,w szczeg6lnoSci w odniesieniu do Prezesa ZarzqduPolskiego

Zwipzku Je2dzieckiego. Jak to jtt?zostalo zaznaczone niedopuszczalne pozostaje uzupelnienie

brak6w zg\oszeniaw trakcie trwania zjazdtt. Konstrukcj azgloszeniaprzewidziana w $ 35 ust'

I Statutu wskazuje na jednorazowy charakler czynnoSci, co v,ry\qczamo2liwo6i dokonywania

jej ,,na raty".Co wigcej nalehy pamigtad o terminie okreslonym w wymienionej normie' Pr6ba

uzupelnienia brak6w podczas zjazdubytabl' zatemdokonywana po uplywie terminu i jako taka

bezskuteczna.

W przypadku braku mo2liwoSci wyboru Prezesa Zarz4du Polskiego Zwiqzku

Je1dzieckiego zastosowanie winien znale2(: art. 15 zzzc ust.2 ustawy z dnia2 marca2020t' o

r,v



szczegolnych rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem

COVID-I9, innych chor6b zaku2nych oriv wywolanych nimi sytuacji kryzysolvych ltj.Dz.U.

22020r.,po2.374,2e zm.l ,zgodrue zkt6rymw przypadku uplywu kadencji organ6w polskiego

zvnqzku sportowego do dnia 30 czerwca2|2I r. kadencja tych organ6w ulega przedluZeniu nie

dtuzej niz do dnia 30 wrzeSnia 202k. Po uptywie wymienionej daty naleLry stwierdzi6 uptyw

kadencji piastun6w organu, a dalsze czynnoSci dokonywane winny by6 traktowane z

perspektywy przepis6w o dzialaniu bez umocowania, w szczeg6lno6ci art. 39 K.C. Podobne

skutki w ocenie opiniuj4cego rodziloby faktyczne sprawowanie funkcji przez osoby, kt6re

podlegaly wyborowi pomimo wadliwoSci zgloszenia. W szczeg6lnoSci umowy zawarte w

imieniu Polskiego Zwiqzku Jeldzieckiego bylyby dotknigte sankcj4 bezskutecznoSci

zawieszonej. NaleZaloby r6wnie? Iiczy(, sig z podjgciem przez organ nadzoru dzialah

przevmdzianych w art. 22 tsstawy o sporcie.

ryru




