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OPINIA PRAWNA
ptżygotovł^na na żIęcefiie Preżesa z^ftądu Polskiego zwiążku Kaiakowego
w Polsce - Pana Tadcusża wróblewskiego

Temat do rozstrzygrrięcia:
])rzedmiotern opinii jest occna Prawna §rybofu ]rteżesa Zaządu PolsLlcgo Związku
Kajakorłe5;o .ł- osobie Pana 'fadeusza Vróblewskiego dokonana rv dniu 10 $rrdflia 201ó ioku

\Iińorczłm, ,,v kontckścic ilościgłosriv oddanvch

na Walrrl,m Zgtomaclzeniu Sptarvclzdaw-czo
z^

żdoszonylni dwoma kandl,datami i ptzeciw nim otaz u,pływu na rvyniL rł1borów jednego

głosu, któł uznany został Za nieważny.

Stan faktyczny:

mi danych, rv driu 10 grudnia 201ó roku v tralrcie \Valrrcgo
Zgrotla,Jzenia Sptav,ozdarvczo - Wlóotczego Polskiego Zlłiązku Kajakowcgo

Yy'edług ptzekazat,vch

plżeplowxdzone żosta\.łlboryna I'tezes

7,atządl

a

teg<>

7,ńązku.

. Zgłosżonlch żostało dwóch kand,vdatór1 w tvm osobźt Pana'l'adeusza §rróblclł,sLicgo.
. v celu pźepiowadżcnia vybofu ,}a Prczcsa Zarządu l(omisja Wlóotcza rłldala 236
karr upran nil;ac.

o W

ih

J,, glo,ou ania

rr,,vniku głosorvania

,

na osobe Tadeusża Wtóblewskiego odrlano 118

u,ażrr),c]r

głosórv.

.
o

Na d$giciao żgłoszoncgo kanclyclata oddarro 117 ważnr,-ch głosórr,,
Jeden głos uznany żostałża,,nicważnv".

Ó§, głos żosta1 uznany za oiervaźn,v, bowiem zgodnic z vlmogtmi nie dokonano w katcie do
głosowania wl,botu jednego kandlrdata, lecz zakteślone zosta\ dwa pola do głosorvania, cz1,li

kata zarłicrałajednoczesne wskażanie na drvóch

kandydatórr,,

co §,

ocż\'rrlist}- sposób

skutkowałl nicważnościąrego głosu.
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KnceLrria

Łldq

Pn§-ncg.

§(/ybor_r,

zostały ptzepto.ł-adzone zgodrric zc Statutem Polskiego Związku I{,rjakowego

ofaż ptżn,ję§.m rv dniu 10.]2.2016 roku w Warszawic Rcgulaminem obrad \!'alnego
Zgtomadzenia Sptarł,ożdawcżo W!-borcżcgo Członkćlw PolsLicgo Związku Kajal<orr,.cgo.
Stan plawny

:

Polski Z*iązek lQjakorł1 z siedzibą w § arszawic jest stovarzyszcnicm działając,vm na
podsta§,ie ustnwy ż drria 25 czerrvca 2010 roku o sporcie (tekst jeLln. Dz.IJ. z 2D16 t.,poz.
116 zc zm.) oraż Statutu ż dnia 14 gtudnia 201.1 roku, ża§ńerdżonc!]o w dniu 2,1lutcgo 2015

roku Dccyzją tr{inistra Spoitu

Ni 4/2015/DP.

l)o1ski Związek Kajakow1, jcst v,pisanv do l(tajorvcgo Rcjcstrrr Sądorvcgo Rejestru

Slorrzrzvszeń, innl.ch organizacji społcczni,ch i zawodowych, lundacji rltaz samodzieJrrlrh
publiczn,vch zakladórv opick zdrowotncjpod numetem: 0000025()77, co zostało potrvictdzone

Z tego

wldtu]ricrn
Rs

/ 250,1,1 / 20 /

rcjcstu

z dnia

numc1

-

11-12.2016

d

j0 ust.

1

pkt 3, że: D0 kanPł lLii

słrauallawc>,a

l{ajakorvcgo

ulbarąqa lYalnego 7,gnnarl1enia

C1lolkóu naha wllbór Preryu, tlłonków Zaąąthł Zujążć/], Klniii Rrwjł,i/lej i Kaniii DfrE?/i

Vedlug treści § 37 ust, 7 porvołancgo Stat:uft Urdhe
1łe;eła Zdr,4da

ruku:

20161214123351.

W przedmiocie sT,boru Pfeżesa Zarżądu, Statut Polskiego Związku
stanorvi s,, §

§'l

bela4Ęlna więksio7ią.qła_łów (Pillusr\n

dmej.

Z.gnnad1mie C7loakdw wyhiera

tura).

\\r trcścipowołancgo tcgulaminu obtad, rv § 8 ust, 9 po§,tófżonc żostałv te §-żtunki stafutovc

zapiscfi o tlcści Kai/ylat

nu Pnz,ua

Zuiąz$lł, dla doAauniajcu alboru PąellYalne 7,gmnalienit

aasi ąlłkać belłlqĘdną uiękr"<!śćgh.fófu (pieDyrv /ura)-

Problcm, jalri zarysorł,ał się po dokonanvch ul,borach, któwch legalrrośćnie żostałż,jak
mi przcdstawiono zakv-estionowana, stano\vi rr,vnili głosos,,ania na Prczcsa Zatządu Polskiego

ZwiązLu l{ajakowcgo.
Za rłlbotem Pana 1'arleusza §flróblcrvskiegcl na Ptezesa Zarządu oddano 118 ważnych
glosrlw. Na jcp;o konkurcnta oddano 117 ważnych głosów. Komisja Vybotcza uznała jcdcn
głos ża nie\vażn_v.
Ponicrvaż Statut stanowi, iź rwbór Prezesa Zatządu Związku, w pienvsżei tutże musi nastąpić
aw , belł4lęlną aięk,t"4fuią3lallą istota sprarł1 sptowaclza się do tego, czy

e!un:kn
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flg

R2dcy Pn§ncgo

]alnc€]iM

wyźcj vr,nikólŃ- \ł-yborów, kandydat Tadeusz §ftóblcwski został rvybrany bezwzględną
rviększościągłosóu,,

WNIOSKI

:

Zajecic stanorviska w opisanej sprarvic wvmaga wskazania na §,stępie, że ani Stetlit
Z..ńązkl, ań tez L]stawa o stowaź},sżcniach, jak tez powołana ustawa o spolcic! c zav,ierają
przcpisór1 któte zawietahóv defirricjc: ląą916dneiwiękąośi 3ksów,ghńu ,,4a",jłasów .,prleiw",
.ąksów ,w.ła4lnuiąyc}l .rĘ", czy też glorów ,,niewairydl"_

\fl konselrrvencji tej luki rł prarvie, co jest żIcsżtąpodlrosżonc w doktrynie przcz
komeltatotów opisancj ustavy olaż uslaw\r

o

fundacjach, koniecznc jest sięgnręoc po

instrumcnty prarvnc, któlc stoso§.afle sąprżez ptaktykórv ptawa, czy tcŻ otzecznicrvo.
Jcdnvm z poclstarvowlch inshlrmefltów stanowią analogie
(z |^c. d/|dląlia

ł

w-

nfu)) w-zględnie ana/Ęa ilłń Qac. analolia 1PralyĄ

prawic,t.

i.

tzw. analoąia legis

analogra z ducha (istotv

prarva).

Biorąc pod uwagę ugfuntowan]r pogląą że do a/lalalii illi,l filożr.a sięgać lv svnracji, gd,v

nietlstatczające jest sięgo:ięcle do anak3ii

lągz,r,

opiniujący konccnhuje się na żastosoweniu tei

analogii, bowiem rv jego przckonaniu da ona moż]irł,ośćsformułowania stano\i,.iska w fliniejsżej
sprav,ie.

Cwoli wyjaśnieniaistoty

analagii lcgił wskazłję, źćjest

io argumcntacja, w któtej olrcśla

się skutki prawnc stanu faktlcznego ptzez ptawo nieurcgulorvanego

popfżcżod\łołaflie się do

przcpisu pralva, jaki normuje podobn,v do niego stan fakryczny. §fledług jcclrrcj z koncepcji jest

to

argumentacja odwołująca się

do załoŻcnia konsekwencji dokonlrvanych ocen pżcż

prawoda§,cę, Opieta się fla stwierdżcniu podobieństw-a między faktem unotmovanlm! a
nicunormorvanym, Na tej podstawie następujc związanie rakich samł-ch skutków prawfiych ż
faktem nieunotmowanym, jakie są wiązanc przez prawo z faktcm uflofmowanvm,

Skoto więc

w

urcplulowaniach ptawnych odnoszących

się do firnkcjonowania

stowarżysżó, jak tcź w samvm Statucie Polskiego Zrł,iązku Kajakorvego, nic ma uregu]orvań
dcfiniujących berylgknnł uięklp.(ć głońa należy moim zdaniem w drodzc opisanej analogii
sięgnąć do przepisów, rv któ4,ch te kwesrie są uregulowane.
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Kżn.elłia R^dcl Pn§ncgó

Ze rvzględu na podobicństwa związane z korlonq,jnością uznaję, że należv sięgnąć po
ustawę ż clflia 15 września 2000 toku I(odeks spółek handlorł_łch (tekst jecin. Dz,I]. z 2016 t.,

poż. 15"18 zc zm,)- Uslawe ta żawieta w Dziale 1 tzw, definicje legalne, któte wldają

się

niezbędne dla rozstrzygrręcia niniejszej sptawy-

W.ln,

,1

t l|ll,ql

L.li^h a unduie a*r!.(lefiia
-

lUu.ldwald5ldno§i../ś:

ałlJrłdlą :

głosy - głosy ,,za" , ,,Ptżeci$|' Iub ,,wsttzymufące się" oddane podcżas głosowania w

sPosób żgodny ż ustawą, umow,ą a]bo statutcm.
- bezw,zględna

ńększośćgłtlsów - więcej ńż połowę głosów oddanych.

Zatcm uslawodaYv-ca W],taŹnie okteŚla w porvołanych ptzepisach. że głosy ocldanc to
glosy : ,,za", ,,przeciv" ]ub ,,wstfżynujące się", Głosów niev-aźnych nie \łTmienra § ust:rwle

1

nie traktrrjc ich jako glosów oddanych,

Skoto

bez,uią/ędna więAł1ośl,qłońwttl

więcel

liź polowa

głosów oddanych, tn fic nnżna

3łosl nieważgega hczyć jako tlp. 3łału ,,utr4lnujątąa sig".

Pogiąd ten popaĄ, jcst stanowisLicn dokuy,ny prawa, trliedzy innr.rrri llut,,rzr
Komentarza do l{odeksu spółck lT andlowl,ch \łil,darł,nictwo C.H.B,IjCK 'Watszawa 2001,

Tom I str. 58, prz.lpis 43, a to: ptof. dr hab, Stanisław Sołt}siński, prol dr hab. Andtzej
SzajkowsLi,

proi dt

,lktaal"e P:i1nuią

hab- ,\rrdtzej Szumański,

Pa.ą/ą,l}]

,lrałane w doktrynie

prol dr

nd .gnłntie

głavwania" .ąh,sów nie :Jaiarych J'amalnie. l)adabnie
ieaaiJly, d ,1Łl trlki, iklóft.qa

lreii

nie

nie

hab..Jatrrsz Szwaja, shvieidżają że

KH nit uryajął ła &lar)]

addare p\dcld|

.je.łt takin głll:en .gh.t odłlany, kt1.1'amalnie

nała w Jpa!óh jŁdll,łdr"łyakre:'Jić aoli głarująl:lga, Lł,głO,n)aała

,,łd", ,łD,eńy", ąJ wnrł?jrdł sig ad3łasu (tak sano z7e :T-\{ieiss,

_|,

Krlcza]ak, Komcntarz 1999

s,

308)-

Cylo§-ani autorż,\,, wskazują żc pojęclc !łaru a.ld.nelo nalcży odrrosić do
oddanego, bowiem głosv 11icważnc np,
oświadczenia woli glosuiącegc'

- użflaje się ża gło§),

Iflny użnany żna§lca ptawa
,ł)|ż|eiw"j ,unrłlrlljqe

spólek handlowych,

e ńai]: kad radc(a]oP,p]

koj.
lcl,/f§:
te],

8]4 151
118)'113 7+ó6
: 6a-|ó

ptol

fortnalrrych głosu (niejastość

puste, cż\,li głosv niemetvtoryczrre,

Andrzej Kidyba swierdza, że ahliy .;ig.głay ,,ry",

sł". Ni." bierłn y Pad

LEX

ż powodu wad

głc_,su ważlrie

uwł!( .gh,róv niewa:<ryrh (Komentatz do I{odeksu

2016).
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30o

NowI sącż

Inny autor (sędzia Sądu Najwf,żsżego ) Iłzysztof Strzelczyk, w komefltarzu z sciwisu

LEX

stsrietdza, że Uwry/gr/nialąt młośćĘcll regulaEi (chodzi o art- 4 § 1 pkt 9

łfł/ąć,iż kłlr€k/rfia
wsób 7!ad )
ak

ł §rdr,ą

tdk<e 1łOry

ńęą

uigksąa!ć głosów o7aar>1l

,lnouą

l

b

i

10 k.s.b.) xale\1

niżpałowcghJórł oddatEci podąar głosowania w

śattm rpółki, pl:(1.głoq 7a.( nłłnieig

Ąjlko głOE ,,ła" i

,łąecinJ'',

,,anrłn iąLt sic".

W publikacji z ór'ia

O4.04.2O07

roku żawattej w Gazecie Plawoej prof. Andtzej

Szumńslri jednoznaczrie stńetdża, że nieuałe
nie są gło.łami addanyni w

rolanieniu drt.1 §

1

głosly Podc1ar głrlsawania

aąańw Ęółki AqPitakplJ'

l)At 9 k r.h.

Z powyższych względów uważam, że wyrrik wybotórv, w któtym oddano

235 głosów

vażnych, ż cżego 118 głosó§/ ża kandydatem 'lhdeuszem \łróblewskim i 117 głosów wźnych
za dtugim kaodydatem, skutkują wyborem n
-

zPtezesaZarządlP olskiego Związku Kajakowego

Pana l'adeusza WtóblewsLicgo wvmaganą bezwzględną większością głosów.

Qn

Dubi.ftshi.
KR-50l

e
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