
Projekt przyjęty przez Zespół Statutowy w dniu 1 czerwca 2021 r. 

 

UCHWAŁA nr …………………. 

Krajowego Zjazdu Delegatów 

Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji 

z dnia …. 

w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji 

 

 

Na podstawie § 27 pkt 7 w zw. z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony 

Demokracji uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W Statucie Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 31e ust. 3: 

a) po słowach „Rada Regionów” dodaje się przecinek i słowa: „Prezydium 

Zjazdu”; 

b) dodaje się na końcu: 

„Jeżeli Zarząd Główny nie zwoła posiedzenia w powyższym terminie, posiedzenie 

Krajowego Zjazdu Delegatów zwołuje jego Prezydium. Przepisy o zwołaniu 

posiedzenia przez Zarząd Główny stosuje się odpowiednio. Prezydium Krajowego 

Zjazdu Delegatów może reprezentować Stowarzyszenie w zakresie niezbędnym do 

organizacji posiedzenia.”; 

2) § 78 otrzymuje brzmienie: 

„Przewidzianą w § 31e ust. 3 kompetencję do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie 

posiedzenia Krajowego Zjazdu Delegatów jak również do jego zwołania, Prezydium 

Zjazdu uzyskuje z dniem 1 października 2022 r.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie 21 czerwca 2021 r. 

  



UZASADNIENIE 

 

1. Projekt ma dwa cele. Po pierwsze, chodzi o zwiększenie niezależności Krajowego 

Zjazdu Delegatów (dalej: „KZD”) od innych władz stowarzyszenia i tym samym zwiększenie 

stopnia,  w jakim może on spełniać funkcję najwyższej władzy Stowarzyszenia. Po drugie, 

celem projektu jest uniknięcie paraliżu KZD, na wypadek gdyby Zarząd Główny (dalej: „ZG”) 

nie zwołał jego posiedzenia. 

2. Realizacji pierwszego celu ma służyć przyznanie Prezydium Zjazdu kompetencji do 

wystąpienia z wnioskiem o zwołanie posiedzenia KZD. Kompetencja ta uniezależni zwołanie 

KZD od innych organów, przyczyniając się do pełniejszego usamodzielnienia organu 

stanowiącego najwyższą władzę w Stowarzyszeniu. Byłoby zjawiskiem paradoksalnym, gdyby 

właśnie ten organ był jedynym w Stowarzyszeniu, który nie może doprowadzić do zwołania 

swojego posiedzenia przez gremium kierujące jego pracami. Przyznanie Prezydium Zjazdu 

kompetencji do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie posiedzenia KZD wymaga dodania w 

wyliczeniu zawartym w § 31e ust. 3 Statutu nazwy „Prezydium Zjazdu”, jak przewidziano w 

§ 1 pkt 1) a) projektu. 

3. Według § 31e Statutu jedynym organem, który zwołuje KZD (z inicjatywy własnej bądź 

na wniosek) jest ZG. Konstrukcja ta zawiera potencjalne ryzyko paraliżu KZD, gdyby ZG 

pozostał bierny i nie zwołał Zjazdu, mimo złożenia wniosku przez uprawniony do tego organ 

bądź grupę delegatów. Sytuacja taka może zaistnieć nie tylko wskutek zaniechania Zarządu, 

ale może być także konsekwencją niemożliwości działania Zarządu, np. wskutek jakichś 

nieszczęśliwych wydarzeń albo rezygnacji z pełnienia funkcji przez wszystkich jego członków. 

W takim przypadku nie byłoby proceduralnie możliwe zwołanie KZD, chociażby w celu 

wyłonienia nowego Zarządu. Jedynym sposobem rozwiązania instytucjonalnego pata byłoby 

wystąpienie do sądu o ustanowienie kuratora w myśl art. 30 Prawa o stowarzyszeniach. Dopiero 

taki kurator mógłby zwołać KZD w celu wyłonienia ZG.  

Projektowane w § 1 pkt 1) lit b) uzupełnienie § 31e ust. 3 Statutu zapewni remedium na to 

zagrożenie. Projektowany § 31e ust. 3 zd. 3 Statutu przewiduje przejście kompetencji do 

zwołania KZD na Prezydium Zjazdu, jeżeli ZG nie zwoła posiedzenia w statutowym terminie. 

W takim przypadku Prezydium Zjazdu będzie mogło zwołać posiedzenie KZD przy 

odpowiednim zastosowaniu wszystkich reguł obowiązujących w razie zwołania posiedzenia 

KZD przez ZG (np. wymaganie zawiadomienia delegatów na co najmniej 14 dni przed 

planowanym terminem posiedzenia; doręczenie projektu porządku obrad na co najmniej 7 dni 

przed planowanym terminem posiedzenia itd.). Projekt przewiduje także przyznanie Prezydium 

Zjazdu – w razie przejścia na nie kompetencji do zwołania KZD – kompetencji do 

reprezentowania Stowarzyszenia w zakresie niezbędnym do organizacji posiedzenia. 

Prezydium będzie zatem np. mogło zawrzeć za Stowarzyszenie umowę najmu sali, w której 

mają się odbyć obrady, czy umowę z dostawcą oprogramowania do elektronicznego 

głosowania. 

4. Projekt przewiduje także zmianę § 78 Statutu, według której nowe kompetencje 

Prezydium Zjazdu w zakresie zwoływania posiedzenia KZD uzyskuje z dniem 1 października 

2022 r. Z dniem 30 września 2022 r. upłynie kadencja obecnych władz Stowarzyszenia. 

Ponieważ w dyskusji nad projektem podnoszono, że przyznanie Prezydium KZD kompetencji 

w zakresie zwoływania posiedzenia zmienia relacje między organami władzy w 

Stowarzyszeniu, przyjęto w projekcie obowiązywanie proponowanego rozwiązania od nowej 

kadencji władz Stowarzyszenia.  


