
 

 

Zielona Góra, dnia 31 października 2014r.  

 

 

 

 

Dotyczy: zwołania Walnego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Polskiego 

Związku Jeździeckiego razem z Walnym Zjazdem Delegatów Polskiego Związku 

Jeździeckiego. 

 

 

Stan faktyczny: 

 

W dniu 15 września 2014 r. 1/3 delegatów na Walny Zjazd Delegatów 

Polskiego Związku Jeździeckiego zażądało zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zjazdu Delegatów.  

Tego samego dnia Rada Związku podjęła taką samą uchwałę. 

Zarząd Związku zwołał na dzień 29 listopada 2014 r. Walny Zjazd 

Sprawozdawczy oraz Walny Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Związku 

Jeździeckiego. Walny Zjazd Sprawozdawczy oraz Walny Nadzwyczajny Zjazd 

Delegatów zwołane zostały w to samo miejsce, na ten sam dzień i godzinę. Porządek 

obrad jest wspólny, tj. obejmuje sprawy Walnego Zjazdu Delegatów oraz sprawy, dla 

których zwołany miał być Walny Nadzwyczajny Zjazd Delegatów. 

 

 

Podstawa prawna: 

 

1. § 25 ust. 6 oraz § 28 Statutu Polskiego Związku Jeździeckiego, zwanego 

dalej „Statutem”; 

2. art. 10 ust. 1 pkt 5 oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz.U.2001.79.855), zwanej dalej “ustawą”; 

3. art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 

(j.t. Dz.U.2014.101), zwanej dalej “k.p.c.”. 



Stan prawny: 

 

Zgodnie z § 25 ust. 6 Statutu walne zjazdy delegatów zwoływane są przez 

zarząd Związku i mogą być: zjazdami zwyczajnymi sprawozdawczymi, zjazdami 

zwyczajnymi sprawozdawczo – wyborczymi lub zjazdami nadzwyczajnymi. 

 Stosownie do § 28 ust. 1 Statutu nadzwyczajne walne zjazdy delegatów zarząd 

Związku zwołuje: 

1)z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek rady Związku, 

3) na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych lub 1/3 liczby 

delegatów, podając każdorazowo przyczyny zwołania zjazdu. 

Nadzwyczajny walny zjazd delegatów odbywa się najpóźniej w terminie 90 dni od 

daty złożenia wniosku (ust. 2). 

Nadzwyczajny walny zjazd delegatów obraduje nad sprawami, dla których został 

zwołany (ust. 3). 

 

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy statut stowarzyszenia określa w 

szczególności władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania 

składu oraz ich kompetencje, 

Według art. 11 ust. 1 i 2 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 

może przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów lub 

zastąpienie walnego zebrania członków zebraniem delegatów, jeżeli liczba członków 

przekroczy określoną w statucie wielkość. W takich przypadkach statut określa zasady 

wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji. 

 

 W przedstawionym stanie prawny Walny Nadzwyczajny Zjazd Delegatów 

Polskiego Związku Jeździeckiego odróżnia się od Walnego Zjazdu Delegatów 

Polskiego Związku Jeździeckiego – tak § 25 ust. 6 Statutu. Walny Nadzwyczajny 

Zjazd Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego może obradować nad sprawami, 

dla których został zwołany – tak § 28 ust. 3 Statutu.  



Możliwa jest eliminacja wadliwych uchwał organów Związku z obrotu 

prawnego na podstawie art. 189 k.p.c. – takm.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 

kwietnia 2014 r., sygn. akt: V CSK 300/13. 

 

 

Wnioski: 

 

1. Nie jest możliwym przeprowadzenie Walnego Nadzwyczajnego Zjazdu 

Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego łącznie z Walnym Zjazdem 

Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego, jako sprzeczne z § 25 ust. 6 oraz 

§ 28 ust. 3 Statutu.  

2. Z uwagi na jeden porządek obrad nie jest możliwym rozdzielnie spraw, wobec 

czego uznać je należy za właściwe dla Zwyczajnego jak i Nadzwyczajnego 

Walnego Zjazdów Delegatów. W konsekwencji podjęte na tak zwołanym 

Walnym Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku 

Jeździeckiego uchwały, które nie były objęte żądaniem i wnioskiem o jego 

zwołanie będą sprzeczne z § 28 ust. 3 Statutu.  

3. Stosownie do ugruntowanego orzecznictwa istniej możliwość wystąpienia do 

sądu powszechnego z żądaniem eliminacja wadliwych uchwał Związku z 

obrotu prawnego. 

4. Właściwym byłoby w niniejszej sprawie zwołanie przez Zarząd osobno 

Walnego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku 

Jeździeckiego oraz Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku 

Jeździeckiego. 

 

 

Miłosz Woziński 

         / - / 

 radca prawny 


