Warszawa, dn. 4 listopada 2016 r.

Zarząd
Polskiego Związku Pływackiego

Opinia nt. sposobu wyboru Prezesa proponowanego w projekcie Regulaminu Obrad
Krajowego Zjazdu Polskiego Związku Pływackiego Spała, 12-13.11.2016 r.

W przyjętym przez Zarząd PZP projekcie Regulaminu Obrad Krajowego Zjazdu
Polskiego Związku Pływackiego Spała, 12-13.11.2016 r. w § 12 ust. 11 określono zasady
wyboru Prezesa. Zgodnie z tym przepisem „Prezesem zostaje osoba, która uzyskała
bezwzględną większość ważnych głosów w głosowaniu pierwszym. W przypadku braku
wyboru w pierwszym głosowaniu przy większej liczbie kandydatów, w drugiej turze wyborów
udział biorą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w głosowaniu
pierwszym. Prezesem zostaje kandydat wybrany zwykłą większością ważnych głosów”.
Mając na uwadze proponowane brzmienie ww. § 12 ust. 11 Regulaminu Obrad należy
wskazać na poważne wątpliwości związane z tym przepisem – wątpliwości te dotyczą
w szczególności możliwości określenia w Regulaminie Obrad większości wymaganej przy
wyborze Prezesa, jak również samej proponowanej większości.
Otóż tryb dokonywania wyboru władz stowarzyszenia, w tym Prezesa, jest określany,
zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
postanowieniami statutu Związku. Obowiązujący Statut PZP nie daje kompetencji do
określania

trybu

dokonywania

wyboru

władz

w

drodze

innych

dokumentów

wewnątrzzwiązkowych, np. regulaminów. Dlatego też dokonywanie wyboru władz musi
odbywać się zgodnie z postanowieniami Statutu PZP, w tym zgodnie z określonymi w nim
wymogami dotyczącymi koniecznych większości przy podejmowaniu decyzji przez Krajowy
Zjazd.
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W przypadku Statutu PZP należy wskazać, iż zgodnie z jego § 21 „uchwały władz
Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy osób
uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.”. Statut Związku nie
przewiduje odrębnego trybu głosowania w celu wyboru Prezesa. Przepis § 26 ust. 2 Statutu
stanowi jedynie, że „Prezesa Związku wybiera Krajowy Zjazd w odrębnym głosowaniu.”.
Dlatego też wybór Prezesa powinien nastąpić zgodnie z wymogami określonymi dla uchwały
Krajowego Zjazdu, z uwzględnieniem zasad ważności tej uchwały (uchwała Krajowego Zjazdu
jest sposobem podejmowania decyzji przez ten Zjazd, w tym „decyzji wyborczej”). Aby więc
wybór danej osoby na Prezesa Zarządu był ważny i skuteczny uchwała Krajowego Zjazdu
w tym zakresie musi zapaść zwykłą większością głosów (§ 21 Statutu). Zwykła większość
oznacza natomiast, że jeden z kandydatów uzyskuje najwięcej głosów spośród wszystkich
kandydatów.
Okoliczność, że w Regulaminie Obrad Krajowego Zjazdu zostałyby przyjęte zasady
wyboru na Prezesa Zarządu, nie miałaby żadnego wpływu na przebieg głosowania i ważność
podjętych uchwał. Regulamin nie może bowiem ustanawiać odmiennych zasad i trybu wyboru
władz niż te, które są przewidziane w Statucie Związku.
Reasumując należy stwierdzić, że z uwagi na brzmienie § 21 Statutu, w związku z art.
10 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, uchwała w sprawie wyboru Prezesa
Zarządu zapada zwykłą większością głosów.
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