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Informacja prawna 

 

Pytanie: Czy Prezesowi Zarządu PTT przysługuje kompetencja do występowania 

z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie wyboru delegata na Walne 

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PKOl? 

 

Autor: radca prawny Grzegorz Choromański 

 

Podstawa prawna:  

1) Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. - o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., 

poz. 1393, ze zmianami; dalej: UStow); 

2) Statut Polskiego Komitetu Olimpijskiego (tekst jednolity przyjęty uchwałą Walnego 

Zgromadzenia Sprawozdawczego PKOl w dniu 26 kwietnia 2016 roku; dalej Statut 

PKOl); 

3) Statut PTT stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały nr 1/09/2014 Nadzwyczajnego 

Walnego Zjazdu PTT z dnia 05 września 2014 r. ze zmianami (dalej: Statut PTT); 

4) Regulamin zarządu głównego PTT;  

5) Regulamin głosowania uchwał poprzez CBD; 

6) Uchwała ZG PTT nr 56/2015 z dnia  29 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 

„Podziału kompetencji członków ZG PTT”. 

 

I. Wniosek: 

 podejmowanie uchwał o przynależności PTT do krajowych, zagranicznych 

i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli PTT do tych 

organizacji należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zjazdu PTT; 

 w przeciwieństwie do pozostałych „wyłącznych kompetencji” wymienionych w art. 14 

Statutu PTT, powyższa kompetencja może być przedmiotem upoważnienia 

udzielonego innemu organowi, a także może być wykonywana przez właściwy organ 

wykonawczy w okresach pomiędzy obradami Walnego Zjazdu PTT; 

 za organ wykonawczy władny do podejmowania działań pomiędzy obradami Walnego 

Zjazdu PTT, w obszarze delegowanie przedstawicieli PTT do innych organizacji, 

uznać należy Zarząd Główny PTT; 

 ewentualna uchwała Zarządu Głównego PTT o delegowaniu reprezentanta PTT na 

walne zgromadzenie PKOl wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zjeździe 

PTT, pod rygorem nieważności; 

 przepisy zawarte w „Regulaminie głosowania uchwał przez CBD” należy uznać za 

postanowienia o charakterze proceduralnym (instrukcyjnym), a nie kompetencyjnym; 

 inicjatywa uchwałodawcza ZG PTT w obszarze współpracy z innymi organizacjami, 

jako kategorii należącej do sfery „reprezentowania PTT”, przysługuje Prezesowi 

Zarządu PTT, co wynika jednoznacznie z treści Uchwały ZG PTT nr 56/2015 z dnia  

29 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia podziału kompetencji członków ZG PTT.  
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II. Stan faktyczny: 

Polskie Towarzystwo Taneczne (dalej: PTT lub Stowarzyszenie) jest stowarzyszeniem 

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 

oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000060182.  

 

PTT jest członkiem zwyczajnym Polskiego Komitety Olimpijskiego (dalej: PKOl). 

 

Pismem z dnia 25 stycznia 2017 r. Zarząd PKOl poinformował PTT, że w dniu 20 

grudnia 2016 r. podjął, na podstawie art. 31 ust. 1 Statutu PKOl, uchwałę nr 99 o zwołaniu 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PKOl, które odbędzie się  22 kwietnia 

2017 r. W piśmie tym wskazano dodatkowo, że zgodnie z art. 28 ust. 5 Statutu PKOl 

w Walnym Zgromadzeniu udział biorą delegaci członków, o których mowa w art. 10 ust. 1 

Statutu (w tym PTT), reprezentowani przez 1 delegata z głosem stanowiącym.  

 

Jednocześnie zarząd PKOl zwrócił się do PTT z prośbą o: 

 przekazanie do PKOl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2017 roku, 

nazwiska 1 delegata, który z ramienia PTT będzie brał udział w Walnym Zgromadzeniu 

PKOl; 

 wskazanie w terminie do dnia 22 marca 2017 roku ewentualnego kandydata PTT do 

wyborów na członka Zarządu PKOl (może być nim zarówno delegat, jak też inna osoba 

wytypowana przez PTT); 

 wskazanie w terminie do dnia 22 marca 2017 roku ewentualnych kandydatów na Prezesa 

PKOl i do Komisji Rewizyjnej. 

 

W związku z niepodjęciem przez Komisję ds. Porozumień z Innymi Organizacjami 

PTT działań wymienionych w powyższym piśmie powstał spór, czy inicjatywa do 

występowania z projektem stosownej uchwały przysługuje Prezesowi Zarządu Głównego 

PTT – Waldemarowi Ziomkowi. 

 

III. Przytoczenie przepisów prawa i treści dokumentów istotnych dla oceny sprawy 

 

1. Statut PKOl 

 

Zgodnie z treścią art. 1 Statutu PKOl Polski Komitet Olimpijski jest związkiem 

stowarzyszeń zrzeszającym polskie związki sportowe oraz inne osoby prawne, jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne, związane z promocją 

ruchu olimpijskiego i rozwojem sportu polskiego. 

Członkami zwyczajnymi PKOl mogą być m. in. osoby prawne, które przyczyniają się 

do rozwoju sportu polskiego (art. 10). Członkowie zwyczajni PKOl mają prawo do (art. 13):  

1) korzystania bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów z biernego i czynnego prawa 

wyborczego, przy czym z biernego prawa wyborczego członkowie PKOl korzystają 

poprzez wskazanie kandydatów na członków organów władzy PKOl pochodzących 

z wyborów,  

2) zgłaszania postulatów i wniosków do organów władzy PKOl,  

3) korzystania z uprawnień członków wynikających z działalności statutowej PKOl.  

 

W walnym zgromadzeniu PKOl bierze udział m. in. jeden delegat reprezentujący 

każdego z członków zwyczajnych (w tym PTT), każdy z głosem stanowiącym. 

 

2. W zakresie kompetencji do wyboru delegata PTT na Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo-Wyborcze PKOl należy wskazać na następujące przepisy prawa, 

a także postanowienia aktów konstytuujących PTT i jego organy 
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 ustawa o stowarzyszeniach 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 UStow statut stowarzyszenia określa w szczególności władze 

stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje, 

a także sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania 

zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia.  

Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 1 powołanej ustawy najwyższą władzą stowarzyszenia 

jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz 

stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. 

 

 Statut PTT  

 

Jak wynika z art. 8 Statutu PTT władzami krajowymi PTT są: Walny Zjazd, Zarząd 

Główny,  Główna Komisja Rewizyjna, Główny Sąd Koleżeński.  

 

Zgodnie z treścią art. 17 Statutu PTT Zarząd Główny kieruje działalnością PTT, przez 

cały okres trwania kadencji, zgodnie z prawem, Statutem PTT, uchwałami Walnego Zjazdu 

i regulaminem Zarządu Głównego oraz reprezentuje PTT na zewnątrz. Zgodnie dalej z art. 18 

do kompetencji Zarządu Głównego należy m. in. realizowanie statutowych celów PTT 

i kierowanie bieżącymi pracami PTT. 

 

 Regulamin ZG PTT 

 

Zgodnie z treścią §9 regulaminu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Tanecznego, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/09/2014 Nadzwyczajnego 

Walnego Zjazdu PTT z dnia 05 września 2014 roku, ZG PTT może powoływać komisje 

problemowe. Komisje problemowe powoływane są uchwałą, określającą jej cele 

i ustanawiającą regulamin jej działania.  

 

 Regulamin Pracy Komisji ds. Porozumień z Innymi Organizacjami 

 

Zgodnie z treścią Regulaminu Pracy Komisji ds. Porozumień z Innymi Organizacjami 

(dalej: Komisja) jest ona organem doradczym i wykonawczym Polskiego Towarzystwa 

Tanecznego, który został powołany przez ZG PTT. Również ZG PTT może, w okresie swojej 

kadencji, powoływać i odwoływać członków Komisji.  

W paragrafie 4 Regulaminu określono zadania Komisji i są to: 

1) nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami na terenie kraju i po za granicami, 

2) poszukiwanie partnerów chętnych do współpracy z PTT, 

3) kształtowanie zasad współpracy z innymi podmiotami, 

4) wymiana informacji z innymi ogólnopolskimi lub międzynarodowymi organizacjami 

o tym samym lub podobnym profilu działania, wspomagającą codzienną pracę, 

5) ścisła kooperacja w ramach istniejących partnerstw,  

6) reprezentowanie ZG w kontaktach z innymi organizacjami. 

 

 Uchwała ZG PTT nr 56/2015 z dnia  29 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 

„Podziału kompetencji członków ZG PTT” 

 

Uchwała ZG PTT nr 56/2015 z dnia  29 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia podziału 

kompetencji członków ZG PTT określa, iż do zadań Waldemara Ziomka – Prezesa, należy: 

1) zawieranie umów z  pracownikami,  

2) koordynacja „pionu gospodarczego”- skarbnik-księgowy-sprawozdawczość, 

3) reprezentowanie PTT. 
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IV. Ocena prawna zagadnienia - podsumowanie 

 

Przechodząc do udzielenia odpowiedzi na pytanie tytułowe należy zwrócić na 

początku uwagę na art. 14 pkt 14) Statutu PTT, zgodnie z którym podejmowanie uchwał 

o przynależności PTT do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji oraz 

delegowanie przedstawicieli PTT do tych organizacji należy do wyłącznej kompetencji 

Walnego Zjazdu PTT. Postanowienie to jednak różni się od pozostałych, wymienionych tam 

wyłącznych kompetencji Walnego Zjazdu. Usytuowanie go w tym miejscu nie wynika – tak 

jak w przypadku pozostałych - z istoty tego organu, to jest najważniejszego organu 

stowarzyszenia, który wybiera i odwołuje inne organy, a także nadaje im ramy działania, 

kontroluje oraz rozlicza. Tych pozostałych kompetencji Walnego Zjazdu PTT nie można 

bowiem przenieść na inny organ, gdyż naruszałoby to rozdział władzy w stowarzyszeniu 

i doprowadziło do tego, że w jednym ręku zostałyby połączone zarówno kompetencje 

stanowiące, wykonawcze, jak i kontrolne. Takie działanie, jako wypaczające istotę 

funkcjonowania stowarzyszenia, musiałoby spotkać się z reakcją sądu rejestrowego, a także 

organu nadzorującego działanie stowarzyszenia. 

Natomiast umieszczenie w zakresie wyłącznych kompetencji Walnego Zjazdu PTT 

prawa do podejmowania decyzji w zakresie przynależności PTT do krajowych, zagranicznych 

i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli PTT do tych organizacji 

podyktowane było tym, że tego typu działania ocenione zostały jako fundamentalne dla PTT, 

w których decyzje winien podejmować właśnie ten, najważniejszy organ. 

 

Nie oznacza to jednak, że kompetencja ta nie może być przedmiotem upoważnienia 

udzielonego innemu organowi, a także, że ten inny, właściwy organ, nie może podejmować 

działania na tym polu, podyktowanego ważnym interesem PTT, w okresie pomiędzy 

obradami Walnego Zjazdu PTT. Jak wynika ze Statutu PTT Stowarzyszenie realizuje swoje 

cele m. in. poprzez współdziałanie i współpracę w zakresie realizacji celów statutowych 

z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi 

oraz międzynarodowymi, a także organami samorządu i państwa oraz utworzonymi przez nie 

podmiotami. Nie wydaje się zatem, aby w szeroko rozumianym interesie PTT był paraliż 

decyzyjny w tym zakresie w okresie pomiędzy obradami Walnego Zjazdu PTT, szczególnie 

w sytuacji, gdy pozytywna decyzja o nawiązaniu współpracy z PKOl została już wcześniej 

podjęta. Decyzje podjęte przez ten inny organ powinny być jednak poddane pod 

głosowanie i zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Walnego Zjazdu PTT, pod 

rygorem nieważności.  
 

Za „właściwy organ”, o którym mowa powyżej, który władny jest do podjęcia decyzji 

w zakresie wyboru delegata na walne zgromadzenie PKOl, w okresie pomiędzy obradami 

Walnego Zjazdu PTT, uznać należy Zarząd Główny PTT. Zgodnie z treścią Statutu PTT to 

Zarząd Główny PTT kieruje działalnością Stowarzyszenia przez cały okres trwania kadencji 

oraz reprezentuje PTT na zewnątrz, a także to do Zarządu Głównego PTT należy realizacja 

statutowych celów PTT i kierowanie bieżącymi pracami PTT.  

Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego PWN słowo „reprezentować” 

oznacza tyle co: występować z czyjegoś upoważnienia, być reprezentantem kogoś lub czegoś, 

wyrażać coś. Zatem to Zarząd Główny PTT jest organem upoważnionym do reprezentowania 

PTT na zewnątrz, jest jego reprezentantem uprawnionym do wyrażania się na zewnątrz 

w imieniu PTT. 

W zakresie zgłoszonych wątpliwości co do tego, czy w związku z powołaniem 

Komisji ds. Porozumień z Innymi Organizacjami oraz określeniem, iż jednym z jej zadań jest 

reprezentowanie ZG PTT w kontaktach z innymi organizacjami, inicjatywę w tym zakresie 

może podjąć również bezpośrednio ZG PTT - należy odpowiedzieć twierdząco. 

http://sjp.pl/reprezentowa%C4%87
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 Sposób powołania Komisji (uchwała ZG PTT) oraz cel, dla którego mogło to nastąpić 

(usprawnienie pracy ZG PTT w obszarach problemowych) oznaczają, iż Komisja została 

powołana i wyposażona w kompetencje przez ZG PTT, które muszą się mieścić w obszarze 

kompetencji ZG PTT. Komisja jest temu Zarządowi podporządkowana: Komisja 

„reprezentuje ZG w kontaktach z innymi organizacjami”, nie zaś bezpośrednio całe PTT.  

 

Powyższego stanowiska nie podważa w żadnym razie treść „Regulaminu głosowania 

uchwał przez CBD”, zgodnie z którym projekty uchwał przygotowują: 

a) w sprawach  należących do właściwości danej Komisji PTT – przewodniczący komisji, 

b) w pozostałych sprawach – członek ZG - zgodnie z kompetencją. 

Przepisy zwarte w „Regulaminie głosowania uchwał poprzez CBD” należy uznać za 

postanowienia o charakterze proceduralnym (instrukcyjnym), a nie kompetencyjnym. Nie 

dotyczą inicjatywy uchwałodawczej, lecz kwestii niejako technicznej, to jest przygotowania 

projektu uchwały. W tym znaczeniu kreują obowiązek (przygotowania projektu uchwały), 

wskazując kto powinien działać w obszarze, za który ponosi odpowiedzialność, a nie 

odbierają kompetencji ZG PTT, organowi powołanemu na podstawie Statutu PTT, swoistej 

„konstytucji” Stowarzyszenia. 

Komisja powinna podejmować działania w sferze reprezentowania ZG PTT 

w kontaktach z PKOl i w odpowiednim czasie zgłosić projekty niezbędnych uchwał. W tym 

obszarze jednak, w szczególności w zakresie inicjatywy uchwałodawczej, może działać 

(a nawet powinien, z uwagi na mandat udzielony mu przez wszystkich członków 

Stowarzyszenia w demokratycznych wyborach) również Zarząd Główny PTT. To on bowiem 

powołała Komisję i wyposażył ją w określone kompetencje i to on decyduje w całości o ich 

kształcie.  

 

Uściślając powyższe stwierdzenie wskazać należy dodatkowo, iż inicjatywa 

uchwałodawcza ZG PTT w obszarze współpracy z innymi organizacjami, jako kategorii 

należącej do sfery „reprezentowania PTT”, przysługuje Prezesowi Zarządu PTT, co wynika 

jednoznacznie z treści Uchwały ZG PTT nr 56/2015 z dnia  29 maja 2015 r. w sprawie 

zatwierdzenia podziału kompetencji członków ZG PTT.  

Dokonany wymienioną uchwałą podział kompetencji - należących zgodnie ze Statutem 

PTT do domeny Zarządu Głównego Stowarzyszenia - pomiędzy jego członków, należy uznać 

za akt wzajemnego samoograniczenia niektórych z jego członków na korzyść pozostałych, 

mający na celu usprawnienie pracy tego wieloosobowego organu i jest wiążący do czasu 

podjęcia uchwały zmieniającej.  

 

Klauzula prawna:  

Przygotowując niniejszą Informację prawną przeanalizowano i polegano wyłącznie na informacjach 

otrzymanych od Zleceniodawcy. Sporządzający niniejszą Informację zastrzega sobie prawo weryfikacji 

niniejszego opracowania w przypadku ujawnienia faktów nieznanych mu w momencie (dacie) jego 

sporządzenia.  
Niniejszą Informację wydaje się do wiadomości Zleceniodawcy, do jego użytku wewnętrznego. Informacja 

dotyczy wyłącznie kwestii w niej określonych i nie może być interpretowana, jako obejmująca, w tym przez 

domniemanie, również inne, niewspomniane w niej kwestie. W niniejszej Informacji zaprezentowano 

niezależną, subiektywną ocenę sporządzającego, dotyczącą prawnych aspektów przedmiotu analizy. 

 

radca prawny Grzegorz Choromański 


