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Kancelaria Adwokacka                                                               Warszawa, 2019.09.13. 

Adw. prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik  

pl. Konstytucji 4 lok. Nr 15 

00-552 Warszawa  

 

 

Opinia prawna   

dot. niektórych aspektów WZD WMZSS  

 

 

 W związku z pytaniami kuratora WMZSS w Olsztynie a odnoszącymi się do 

prawnych aspektów  Nadzwyczajnego WZD  poniżej przedstawiam następujące stanowisko w 

sprawie: 

 

1 Delegatami na tak zwołane walne zebranie delegatów są osoby, które zgodnie z 

postanowieniami statutu WMZSS ( § 23 ust. 2 ) zostały w takim charakterze wybrane na 

ostatnie zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbyło się 04 marca 2017.  

Mandat jest niezależny od mandatu członków władz Związku  i jest piastowany przez całą 

kadencję, tj. do kolejnego zwyczajnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego WMZSS /§ 23  

ust.3 statutu/.. 

Statut WMZSS  w aktualnym brzmieniu nie przewiduje żadnej innej  możliwości utraty tego 

mandatu, ale w świetle orzecznictwa sądowego można wskazać na  następujące stany 

faktyczne, skutkujące zakończeniem piastowania mandatu delegata: 

- zrzeczenia się mandatu przez mandatariusza ; 

- wygaśnięcia mandatu wskutek śmierci mandatariusza ; 

- utrata przez delegata członkostwa w reprezentowanym klubie /stowarzyszeniu/. 

Ponadto możliwe jest pozbawienie mandatu przez klub /stowarzyszenie/, lub w wykonaniu 

wymierzonej osobie piastującej mandat delegata kary dyscyplinarnej utraty mandatu, ale tylko 

wówczas, jeżeli statut reprezentowanego przez tę osobę klubu przewiduje taką możliwość. 

2. Delegaci WMZSS na WZD Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego piastują ten 

mandat na zasadach identycznych jak delegaci klubu na WZD WMZSS. 

Zasady wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów   PZSS określa jego statut i jeżeli 

dana osoba została prawidłowo wybrana, to posiada mandat delegat WMZSS na całą kadencję 

PZSS i jej ewentualna nieobecność na WZD powinna zostać oceniona   przez władze 

WMZSS w porozumieniu z władzami macierzystego klubu czy stowarzyszenia. 

Podkreślić przy tym należy, że mandat delegata na WZD PZSS nie jest wprost powiązany  z 

pełnieniem jakiejkolwiek funkcji we władzach WMZSS, tym bardziej dotyczy to kuratora, 

który w WZD  PZSS mógł uczestniczyć z różnego tytułu, np. wcześniejszego wyboru na 

delegata czy  zaproszenia władz PZSS.  

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu delegata danego klubu z przyczyn wskazanych w pkt. 1 

opinii zasady i tryb wskazania jego następcy powinien regulować statut danego klubu w 

zakresie , w jakim reguluje wybór  delegatów.  

Jest to uprawnienie i klub nie ma obowiązku wyboru nowego delegata.  

4. Aktualne brzmienie statutu WMZSS nie pozwala w sposób jednoznaczny stwierdzić czy 

kluby i stowarzyszenia, które   zostały przyjęte po dacie ostatniego walnego zebrania 

delegatów są uprawnione do wyłonienia delegatów na zebranie, zwołane przez kuratora.  
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W świetle jednak postanowień statutu / § 23 ust.2 ppkt a /  prawa do uczestnictwa w zebraniu, 

zwołanym po dniu przyjęcia klubu /stowarzyszenia/  nie można im odmówić i w związku z 

tym należałoby wezwać te kluby lub stowarzyszenia do wybrania 1 delegata nie później niż 

do dnia zebrania  delegatów WMZSS  według zasad określonych w statucie WMZSS. 

Natomiast wybór  większej ilości delegatów na podstawie licencji zawodniczych zależy od 

daty przyjęcia klubu do związku a datą graniczną jest dzień 30 czerwca roku olimpijskiego. 

Wobec klubów przyjętych  do tego dnia i posiadających zawodników z licencją PZSS stosuje 

się przepisy statutu  o większej ilości delegatów, natomiast kluby przyjęte po tej dacie mają 

prawo do wyboru tylko jednego delegata do dnia 30 czerwca następnego roku olimpijskiego.    

Brak dokonania takiej czynności może bowiem skutkować nieważnością przyjętych uchwał w 

sytuacji, gdy ten głos będzie przesądzał o istnieniu kworum  lub  wymaganej większości, dla 

podjętej przez WZD uchwały. 

5. Zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ( tekst jedn. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 713) posiadanie przez stowarzyszenia organu kontrolnego  jest wymogiem 

koniecznym. 

W sytuacji, gdy WMZSS nie posiada również komisji rewizyjnej a zgodnie z 

postanowieniami § 22 ust. 5 statutu WMZSS wyłonienie Komisji Rewizyjnej należy  do 

kompetencji walnego zebrani delegatów, to w związku z tym są możliwe 2 rozwiązania na 

nadzwyczajnym WZD WMZSS w dniu 28 września br.: 

- wybór wyłącznie zarządu , który po ukonstytuowaniu zwoła kolejne nadzwyczajne zebranie 

w celu wybrania komisji rewizyjnej Związku; 

- wybór zarządu i komisji rewizyjnej na podstawie uchwały walnego zebrania, które jest 

władne do podjęcia takiej uchwały na podstawie § 22 ust. 11 statutu i  takie rozwiązanie 

uważam za prawnie dopuszczalne.  

6. Wybrane w dniu 28 września br. na nadzwyczajnym WZD WMZSS władze pełnią swój 

mandat do dnia zwołania zwykłego  sprawozdawczo – wyborczego walnego zgromadzenia 

delegatów / § 21 statutu/ 

 

 

 

       Adw. Jerzy Paśnik  

 


