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Delegacji na 

Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Delegatów PZKol. 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

Działając jako Prezes Polskiego Związku Kolarskiego zgodnie z uchwałą nr 01/05/2021                  

z dnia 17 maja 2021 roku zapraszam Państwa Delegatów na Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Kolarskiego na dzień 21 czerwca 2021                       

w Pruszkowie na godzinę 15.00 (I termin) oraz na godzinę 15.15 (II termin). 

 

W załączeniu przesyłam Państwu podjętą uchwałę Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego 

nr 01/05/2021 z dnia 17 maja 2021 roku w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Kolarskiego na dzień 21 czerwca 2021                          

w Pruszkowie, w której zaproponowano porządek obrad. Ponadto w załączeniu przedstawiam 

projekt regulaminu planowanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

 

Jednocześnie wyjaśnienia wymaga kwestia dotycząca składu delegatów na najbliższe 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów. Otóż zgodnie z art. 15zzzc ust. 2 ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j.) „w przypadku upływu kadencji organów 

polskiego związku sportowego do dnia 30 czerwca 2021 r. kadencja tych organów ulega 

przedłużeniu nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r.” W związku z wątpliwościami 

dotyczącymi kadencji delegatów już w dniu 22 kwietnia 2020 roku wystąpiono do 

Ministerstwa Sportu o interpretację tego przepisu. Pismem z dnia 11 maja 2020 roku 

Ministerstwo Sportu wyjaśniło, że wydłużenie kadencji dotyczy również delegatów. Niemniej 

jeśli regionalne związku sportowe już dokonały wyboru delegatów przyjąć należy, że 

skutecznie zastępują oni tych dotychczasowych.  
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Liczba mandatów regionalnych związków kolarskich nie ulega zmianie z uwagi na 

okoliczność, że zgodnie z § 20 ust. 3 statutu PZKol „mandaty delegatów na sprawozdawczo-

wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów dla Regionalnych – Okręgowych Związków 

Kolarskich przyznawane są według (…) klucza wyborczego wg stanu na koniec roku 

poprzedzającego wybory”. Z uwagi na powyższe do chwili zwołania kolejnego 

sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów obowiązuje klucz wyborczy 

przewidziany dla poprzedniego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia 

Delegatów. 

 

W konsekwencji jeśli w którymkolwiek z regionalnych związków sportowych 

przeprowadzono procedurę wyborczą należy uznać, że nowi delegaci zastępują 

dotychczasowych, ale w liczbie przewidzianej dla każdego z regionalnych związków 

kolarskich na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów na rok 2016. 

W załączeniu przesyłam również pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2020 

roku. 

W załączeniu przesyłam również pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2020 

roku. 

 

Ponadto wyjaśnić należy, że zgodnie z § 21 ust. 2 statutu PZKol „mandat delegata wygasa 

z chwilą (….) utraty mandatu przez podmiot, który reprezentował”. Z uwagi na powyższe 

wygasły mandaty delegatów reprezentujących grupy kolarskie będące dotychczas członkami 

PZKol zarejestrowane w UCI, które zostały zlikwidowane. W konsekwencji przestały one być 

również członkami PZKol. Natomiast zgodnie z § 20 ust. 5 statutu PZKol „jeżeli grupa 

kolarska zarejestruje się w UCI w trakcie trwania kadencji oraz zostanie przyjęta w poczet 

członków Związku przysługuje jej jeden mandat delegata od początku roku, w którym została 

zarejestrowana w UCI”. W konsekwencji nowe grupy powstałe po 2016 roku zostały 

zarejestrowane w UCI przysługuje im mandat delegata. 

 

 

                                                                                Z poważaniem, 

  

 

 

 

Załączniki: 

1. uchwała Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego nr 01/05/2021 z dnia 17 maja 2021 

roku w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów 

Polskiego Związku Kolarskiego na dzień 21 czerwca 2021 w Pruszkowie, 

2. projekt regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego 

Związku Kolarskiego na dzień 21 czerwca 2021, 

3. pismo Ministerstwa Sportu z dnia 11 maja 2020 roku. 


