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Szanowni delegaci, trenerzy i działacze polskiego badmintona

Zarząd Polskiego Związku Badmintona ze smutkiem i zaniepokojeniem przyjmuje dochodzące do niego informacje

dotyczące prób zwołania samozwańczego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów. To wydarzenie, planowane na 1 grudnia

2018 r., jest organizowane przez osoby związane z poprzednim Zarządem Polskiego Związku Badmintona. Działania

zmierzające do oczernienia i narażenia na szwank dobrego imienia aktualnego Zarządu Polskiego Związku Badmintona

należy w związku z tym uznać jedynie za próbę wywarcia presji na legalnie wybrany, obecny Zarząd PZBad i członków

Związku. Podobnie wypada traktować obwinianie aktualnych władz za obecną, trudną sytuację, której przyczyny tkwią

przecież w okresie, gdy rządy w polskim badmintonie sprawowała poprzednia ekipa, dzisiaj pozostająca w opozycji.

Dlatego w ocenie Zarządu Polskiego Związku Badmintona ważne jest, by członkowie tej organizacji byli świadomi

rzeczywistych przyczyn złej sytuacji finansowej. Wiedza ta pozwoli bowiem nadać właściwą perspektywę działaniom i

celom przyświecającym osobom związanym z poprzednim Zarządem Polskiego Związku Badmintona.

PZBad od 2002 roku znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Jest ona spowodowana głównie zadłużeniem z tytułu

składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z lat 2002-2007 w wysokości 972 552,97 zł (słownie: dziewięćset

siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote 97/100).

Niestety, poprzedni Zarząd nie podjął jakiejkolwiek próby regulacji zaległości wobec ZUS – nie  spłacał zadłużenia, w

związku z czym przez całą jego kadencję systematycznie rosły odsetki i zwiększały się zobowiązania Związku z tego

tytułu. Poprzedni Zarząd wprowadził jedynie „metodę hybrydową", która polegała na tym, że środki finansowe (własne,

od sponsorów i inne) przepływały przez konta utworzonej przez poprzedni Zarząd Fundacji Polskiego Związku

Badmintona (funkcjonującej teraz pod nazwą Fundacja Narodowy Badminton).

W grudniu 2016 r., podczas Kadencyjnego Zjazdu delegatów Polskiego Związku Badmintona, został wybrany nowy

Zarząd. Ten w pierwszej kolejności przyjął za cele swojej działalności uporządkowanie kluczowych kwestii, to znaczy:

- doprowadzenia do ugody z ZUS i spłaty zobowiązań;

- prowadzenia szkolenia zawodników opartego na długofalowej strategii;

- uporządkowania organizacji związku opartej na transparentności, kompetencjach i zgodności z przepisami prawa.

W ocenie nowego Zarządu, decyzja poprzedniego prezesa o realizowaniu statutowych spraw Związku za pośrednictwem

Fundacji była obchodzeniem prawa i unikaniem obowiązku rozliczenia się z zaległości wobec ZUS.

Na początku 2017 r., Ministerstwo Sportu i Turystyki zwróciło nowym władzom uwagę na kwestię zobowiązań Związku

wobec ZUS. MSiT uzależniło wówczas rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie sportu młodzieżowego na rok 2017 ze

środków FRKF od podpisania ugody w sprawie tych zobowiązań. Nowy Zarząd podpisał ją z ZUS-em 18 maja 2017 r.

Zgodnie z nią Polski Związek Badmintona ze środków własnych jest zobowiązany do terminowego regulowania zaległości

według harmonogramu. Ostateczna spłata należności ma nastąpić 12 maja 2025 roku.

Nieprawdziwe są zatem twierdzenia rozpowszechniane wśród członków Związku przez osoby związane z poprzednim

Zarządem, jakoby winę za złą sytuację finansową ponosił obecny Zarząd.

Trzeba powiedzieć wprost, że szerzenie przez osoby związane z poprzednim Zarządem doniesień o rzekomym

Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów, do którego miałoby dojść 1 grudnia 2018 r., jest próbą wprowadzenia w błąd

członków Związku i wewnętrznego rozbicia środowiska. Taki zjazd nie został zwołany przez obecny, legalnie działający

Zarząd. To oznacza, że jeśli tego dnia odbędzie się jakiekolwiek zgromadzenie, nie będzie miało charakteru

nadzwyczajnego zjazdu, nie będzie więc też mogło skutecznie podjąć jakiejkolwiek uchwały.

Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Badmintona nr 175/2018/XII z 4 listopada 2018 r. uchylona została w całości

uchwała nr 174/2018/XII z 23 września 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów na dzień 1

grudnia 2018 r. Jak wprost wskazano w uzasadnieniu uchwały z 4 listopada 2018 r. do działalności Polskiego Związku

Badmintona mają zastosowanie przepisy ustawy 25 czerwca 2010 r. o sporcie, a w zakresie nieuregulowanym w tej

ustawie, przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach".

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach" (który stosuje się zgodnie z art. 7 ust. 3

ustawy o sporcie) statut stowarzyszenia (w tym przypadku Polskiego Związku Badmintona) określa władze, tryb

dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje. Statut Związku w precyzyjny sposób określa

sytuacje, w których następuje ustanie członkostwa w Zarządzie.

Przepisy statutu Polskiego Związku Badmintona w sposób wyczerpujący i zupełny regulują  kwestię wygaśnięcia

(ustania) członkostwa w Zarządzie Związku. Zgodnie z § 43 statutu PZBad członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
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- śmierci;

- zaistnienia okoliczności w § 40 ust. 3 pkt. a/ i b/;

- przyjęcia pisemnej rezygnacji;

- uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu.

Statut Związku nie określa innych przesłanek umożliwiających skrócenie kadencji członków władz niż te podane w § 43

statutu. Są one wymienione enumeratywnie i mają charakter wyczerpujący.

Kadencyjność władz polskiego związku sportowego jest instytucją prawa powszechnie obowiązującego (art. 9 ust. 1

ustawy o sporcie), która nie podlega dowolnej modyfikacji. Statut takiego związku może przewidywać krótszy okres

kadencji, niemniej musi to znaleźć odzwierciedlenie w przepisach statutu, a następnie zostać zatwierdzone przez organ

nadzoru i zarejestrowane przez sąd rejestrowy. W przypadku braku takiej modyfikacji, należy uznać, że naczelną zasadą

jest okres kadencji ujęty w statucie PZBad.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może obradować wyłącznie w sprawach, dla których został zwołany (§ 34 ust. 1

statutu Związku), ale jednocześnie wyłącznie w zakresie uprawnień przypisanych temu organowi, określonych w statucie

Związku. Skoro zatem, co wskazuje analiza kompetencji władz Związku, Krajowy Zjazd Delegatów nie jest uprawniony

do skracania kadencji władz czy odwoływania członków władz przed upływem ich kadencji, to niemożliwe było

uwzględnienie przez Zarząd Związku wniosku z 18 września 2018 r., jak i wniosku (ujętego w protokole komisji

rewizyjnej) z 31 sierpnia 2018 r.

Zarząd zwraca jednocześnie uwagę, że rozwiązania zawarte w statucie Związku (przewidujące procedurę odwoływania z

funkcji we władzach Związku) są zbieżne z bezwzględnie wiążącymi wytycznymi zawartymi w Kodeksie dobrego

zarządzania dla polskich związków sportowych (wytyczna 1B19). Zgodnie z tą wytyczną statut powinien określać

przesłanki oraz tryb utraty/pozbawienia członkostwa w organach PZS.

W komentarzu do tej wytycznej wskazano, że przesłanki powinny być, na ile to możliwe, zobiektywizowane. Do

przesłanek tego rodzaju powinno należeć naruszenie obowiązków członka organu, zdefiniowanych w statucie lub

regulaminach wewnętrznych związku.

W przypadku inicjatywy pozbawienia członkostwa, przyjęty tryb powinien zapewnić stronie czas na zapoznanie się z

zarzutami oraz przygotowanie stanowiska w tej sprawie, a następnie jego zaprezentowanie. Członek organu PZS

powinien mieć też prawo odwołania się od tego rodzaju decyzji.

Uwzględnienie wyżej wymienionych wniosków stałoby w oczywistej sprzeczności z wyżej wymienionymi zasadami. Z

powyższych względów Zarząd Polskiego Związku Badmintona podjął uchwałę nr 175/2018/XII z 4 listopada 2018 r.

Jakiekolwiek próby twierdzenia przez osoby związane z poprzednim Zarządem Polskiego Związku Badmintona, że

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów 1 grudnia 2018 r. się odbędzie, są zatem niczym innym, jak wynikającą z niewiedzy bądź

złej woli próbą wprowadzenia członków Związku w błąd. Zgodnie z § 31 ust. 4 statutu PZBad Nadzwyczajny Zjazd

zwoływany jest w ciągu 3 miesięcy:

- z inicjatywy Zarządu;

- na wniosek komisji rewizyjnej;

- na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.

Skoro jedynym podmiotem, który może wykazać inicjatywę zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu, jest Zarząd, a obecny

Zarząd inicjatywy takiej nie wykazał, to nie sposób przyjąć, że 1 grudnia 2018 r. będzie miał miejsce Nadzwyczajny

Zjazd Delegatów.

Co więcej, zgodnie z § 37 ust. 1 statutu Związku obrady Zjazdu otwiera prezes albo przez niego upoważniona osoba.

Prezes obecnego Zarządu Polskiego Związku Badmintona ani nie będzie otwierał zgromadzenia 1 grudnia 2018 r.,

nazywanego przez osoby związane z poprzednim zarządem Nadzwyczajnym Zjazdem Delegatów, ani nie upoważni do

tego jakiejkolwiek innej osoby, bo tym samym przykładałby rękę do działań niezgodnych z prawem. Nawet zatem, gdyby

Nadzwyczajny Zjazd został zwołany, co wbrew informacjom szerzonym przez osoby wrogie obecnemu Zarządowi nie

miało miejsca, to nie doszłoby do jego skutecznego otwarcia. Wobec tego zaś nie mógłby on podjąć jakiejkolwiek

wiążącej uchwały. Dopiero bowiem po otwarciu Zjazdu możliwy jest wybór przewodniczącego i uchwalenie regulaminu

obrad.

Rozesłany do wielu zainteresowanych podmiotów (ponownie jedynie samozwańczy) projekt Regulaminu Obrad

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZBad, w zakresie, w jakim umożliwia otwarcie obrad przez osobę, która nie jest

prezesem, ani osobą upoważnioną przez niego, jest w tym zakresie oczywiście sprzeczny z wyżej przytoczoną treścią

statutu Związku i jako taki nie mógłby, nawet potencjalnie, wywoływać skutków prawnych. Zresztą cały taki „regulamin"

w ocenie Zarządu jest próbą legitymizowania bezprawnych działań i stworzenia dla nich pozoru legalności.

Nie tylko za nieetyczne, ale również potencjalnie niezgodne z prawem uznać należy próby powoływania się na wpływy w

Ministerstwie Sportu i Turystyki, które mają jakoby uzdrowić sytuację w polskim badmintonie.
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Reasumując, samozwańczy Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, do którego miałoby dojść 1 grudnia 2018 r., uznać należy za

zwieńczenie kampanii oszczerstw i pomówień wymierzonych w obecny Zarząd Polskiego Związku Badmintona. Jest ona

motywowana nie pragnieniem doprowadzenia do poprawy tragicznej wręcz sytuacji, lecz personalnymi ambicjami osób

współodpowiedzialnych za taki stan rzeczy. Kampania ta ma na celu doprowadzenie do podziałów w środowisku i – w

efekcie – do powrotu do władzy osób za nią stojących.

Zwracamy się zatem do członków Związku z prośbą o wzięcie pod uwagę wyżej wskazanych okoliczności przed

podjęciem decyzji o ewentualnym wsparciu takich działań.

Zarząd Polskiego Związku Badmintona
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