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Dwie róÅ¼ne osoby zwróciÅ‚y mi uwagÄ™ na dwa aspekty sytuacji, jaka siÄ™ wytworzyÅ‚a po
ostatnim wydarzeniu - mam na myÅ›li uchwaÅ‚Ä™ rady zwiÄ…zku, która otwiera drogÄ™ do
wymiany zarzÄ…du. Pierwsza dotyczy samej treÅ›ci owej uchwaÅ‚y, a druga tego, co napisaÅ‚em w
poprzednim tekÅ›cie (&bdquo;Druga runda&rdquo;). Pierwszy aspekt, prawny, moÅ¼na
zatytuÅ‚owaÄ‡: czy moÅ¼na zmieniÄ‡ treÅ›Ä‡ uchwaÅ‚y, która nie zostaÅ‚a uchwalona?
ProszÄ™ uwaÅ¼nie przeczytaÄ‡ &bdquo;UchwaÅ‚Ä™ nr 4 Rady ZwiÄ…zku PZJ z dnia 2.07.2015
r.&rdquo;, której treÅ›Ä‡ wisi na stronie internetowej PZJ w zakÅ‚adce rady. Oto jej najistotniejszy
fragment: Rada ZwiÄ…zku PZJ wyraÅ¼a swoje gÅ‚Ä™bokie zaniepokojenie aktualnym stanem
Polskiego ZwiÄ…zku JeÅºdzieckiego (chodzi o rezygnacjÄ™ czÅ‚onka zarzÄ…du oraz
wypowiedzenie pracy przez gÅ‚ównÄ… ksiÄ™gowÄ…). MajÄ…c powyÅ¼sze na uwadze Rada
postanawia zmieniÄ‡ brzmienie UchwaÅ‚y nr 1 z dnia 22.06.2015 r i na podstawie par. 38 Statutu
PZJ wnioskuje o rozszerzenie porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu w dniu 3 sierpnia
2015 r. o wprowadzenie do porzÄ…dku obrad gÅ‚osowania nad wotum zaufania dla poszczególnych
czÅ‚onków ZarzÄ…du PZJ. W tej samej zakÅ‚adce moÅ¼na znaleÅºÄ‡ protokóÅ‚ zebrania rady z 22
czerwca. A tam jak byk stoi napisane, Å¼e &bdquo;W gÅ‚osowaniu uchwaÅ‚y nie
uchwalono&rdquo;. Przypomnijmy, Å¼e wówczas gÅ‚osowano tÄ™ samÄ… treÅ›Ä‡ &ndash;
chodziÅ‚o o ewentualne wprowadzenie do porzÄ…dku obrad zjazdu, który musi mieÄ‡ miejsce w
zwiÄ…zku z ustÄ…pieniem prezesa, gÅ‚osowania nad wotum zaufania dla poszczególnych
czÅ‚onków ZarzÄ…du PZJ. Jednak stosunkiem gÅ‚osów 5 do 4 wniosek dopiero co wybranego
przewodniczÄ…cego rady, Jacka Wolskiego, nie przeszedÅ‚. No wiÄ™c, czy moÅ¼na gÅ‚osowaÄ‡
zmianÄ™ brzmienia uchwaÅ‚y, która nie zostaÅ‚a uchwalona? Czy zatem to, nad czym rada
gÅ‚osowaÅ‚a w trybie obiegowym 2 lipca, jest w ogóle waÅ¼ne z prawnego punktu widzenia? Co na
to prawnicy?Kluczowe 30 dniKtoÅ› inny zwróciÅ‚ mi uwagÄ™, Å¼e nie mam racji, stawiajÄ…c w
poprzednim tekÅ›cie tezÄ™, Å¼e &ndash; cytujÄ™ (sam siebie, ale cóÅ¼ muszÄ™):obecny
zarzÄ…d bÄ™dzie próbowaÅ‚ udowodniÄ‡, Å¼e z jakichÅ› tam powodów (paragrafów) nie jest
moÅ¼liwe, aby 3 sierpnia zjazd siÄ™ zajÄ…Å‚ wnioskiem rady. Å»e tym bÄ™dzie siÄ™ moÅ¼na
zajÄ…Ä‡ dopiero na nastÄ™pnym zjeÅºdzie, zwoÅ‚anym specjalnie w tym celu, np. w paÅºdzierniku
lub listopadzie. Jego zdaniem zarzÄ…d nie miaÅ‚ wyjÅ›cia - w celu zrealizowania omawianej
uchwaÅ‚y rady musi zwoÅ‚aÄ‡ odrÄ™bny zjazd. Kluczowe sÄ… tu daty. Rada podjÄ™Å‚a
uchwaÅ‚Ä™ 2 lipca. Zjazd nadzwyczajny juÅ¼ byÅ‚ zaplanowany na 3 sierpnia. InformacjÄ™ o tym
zarzÄ…d opublikowaÅ‚ 2 lipca, ale naleÅ¼y domniemywaÄ‡, Å¼e decyzjÄ™ tÄ™ podjÄ…Å‚
wczeÅ›niej.Gdyby 2 lipca zarzÄ…dziÅ‚ gÅ‚osowanie, np. w formie obiegowej, aby do porzÄ…dku
obrad dodaÄ‡ punkt uchwalony tego samego dnia przez radÄ™, to mogÅ‚oby siÄ™ tak staÄ‡. Ale
trudno sobie wyobraziÄ‡, aby ktokolwiek bÄ™dÄ…c na miejscu czÅ‚onków obecnego zarzÄ…du, w
trybie nagÅ‚ym, pod presjÄ… czasu, w poÅ›piechu podejmowaÅ‚ tak istotnÄ… decyzjÄ™. ZresztÄ…
trudno mieÄ‡ pretensje do czÅ‚onków zarzÄ…du, Å¼e nie chcieli wystÄ…piÄ‡ w roli karpi, które w
poÅ›piechu podejmujÄ… decyzjÄ™, aby przyspieszyÄ‡ Å›wiÄ™ta BoÅ¼ego Narodzenia.OdniosÄ…
siÄ™ do uchwaÅ‚y rady na najbliÅ¼szym zebraniu, ale kaÅ¼de zebranie po 3 lipca zamyka drogÄ™
do doÅ‚Ä…czenia do zjazdu zaplanowanego na 3 sierpnia kwestii gÅ‚osowania votum nieufnoÅ›ci w
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stosunku do czÅ‚onków obecnego zarzÄ…du. Na to trzeba przeznaczyÄ‡ kolejny, ale odrÄ™bny
zjazd. Kluczowe sÄ… owe 30 dni wynikajÄ…ce ze statutu - § 31 ust. 1. Oto ten zapis:O terminach i
miejscu walnego zjazdu delegatów, zarzÄ…d ZwiÄ…zku zawiadamia swoich czÅ‚onków co
najmniej na 30 dni przed planowanÄ… datÄ… zjazdu. PrzyznajÄ™ wiÄ™c mojemu adwersarzowi
racjÄ™ &ndash; na zjeÅºdzie 3 sierpnia nie moÅ¼na siÄ™ zajÄ…Ä‡ wnioskiem o votum nieufnoÅ›ci
wobec czÅ‚onków zarzÄ…du bez zÅ‚amania zapisów statutu. Logika nakazywaÅ‚aby, aby te sprawy
skomasowaÄ‡ na jednym zjeÅºdzie, ale z prawnego punktu widzenia tak siÄ™ nie da.Nie ma co
liczyÄ‡ na logikÄ™Rodzi to sytuacjÄ… dziwacznÄ… i bardzo niekomfortowÄ… dla kaÅ¼dego
kandydata na prezesa.Dla Å•ukasza Abgarowicza w mniejszym stopniu, ale jednak. JeÅ›li
wystartuje w wyÅ›cigu o fotel prezesa i wygra, teoretycznie moÅ¼e mieÄ‡ nadziejÄ™, Å¼e ta sama
wiÄ™kszoÅ›Ä‡ delegatów pozostanie mu wierna w kwestii odwoÅ‚ania obecnego zarzÄ…du na
nastÄ™pnym zjeÅºdzie. Jednak nie moÅ¼e mieÄ‡ pewnoÅ›ci, Å¼e ci sami delegaci, którzy
bÄ™dÄ… na niego gÅ‚osowaÄ‡, za chwilÄ™ nie przegÅ‚osujÄ… wniosku, aby uniewaÅ¼niÄ‡
uchwaÅ‚Ä™ rady z 2 lipca. Zjazd delegatów jest najwyÅ¼szÄ… wÅ‚adzÄ…, wiÄ™c jego decyzje
sÄ… (a kaÅ¼dym razie powinny byÄ‡ &ndash; ponownie naleÅ¼aÅ‚oby zasiÄ™gnÄ…Ä‡ rady
dobrych prawników) nadrzÄ™dne nad uchwaÅ‚ami rady. Taki wniosek moÅ¼e paÅ›Ä‡ i taki wynik
gÅ‚osowania moÅ¼e mieÄ‡ miejsce. Wydaje siÄ™ to PaÅ„stwu niemoÅ¼liwe? Gdyby
wiÄ™kszoÅ›Ä‡ delegatów poparÅ‚a byÅ‚ego prezesa w gÅ‚osowaniu na reelekcjÄ™, to
naleÅ¼aÅ‚oby oczekiwaÄ‡, Å¼e potem, na nastÄ™pnym zjeÅºdzie, pozwolÄ…, aby usunÄ…Ä‡
obecny zarzÄ…d i wybraÄ‡ taki, jaki wskaÅ¼e nowy-stary prezes. Tak nakazywaÅ‚aby logika. Ale
lepiej na niÄ… nie liczyÄ‡. PrzypomnÄ™ to, co siÄ™ wydarzyÅ‚o na zjeÅºdzie 18 maja. Najpierw
delegaci w gÅ‚osowaniu nad votum nieufnoÅ›ci odwoÅ‚ali wszystkich czÅ‚onków rady, aby za 5
minut trzech z nich powoÅ‚aÄ‡ ponownie. Czy ktoÅ› jest w stanie wytÅ‚umaczyÄ‡ logicznie ten
fenomen? A moÅ¼e 3 sierpnia wybiorÄ… starego prezesa, ale na nastÄ™pnym zjeÅºdzie nie
pozwolÄ… wymieniÄ‡ zarzÄ…du? Teoretycznie nielogiczne, ale w praktyce&hellip; jak najbardziej.
A wówczas nowy-stary prezes ponownie znalazÅ‚by siÄ™ w sytuacji, jaka zmusiÅ‚a go do
rezygnacji. Czyli co, wówczas ponownie zrezygnuje? I ponownie bÄ™dziemy musieli wybieraÄ‡
prezesa? RozwaÅ¼my teraz drugi wariant. Prezesem zostanie wybrany byÅ‚y prezes PGNiG. Stanie
przed sytuacjÄ…, Å¼e przez miesiÄ…c-dwa bÄ™dzie pracowaÅ‚ z obecnym zarzÄ…dem (który go
&bdquo;wymyÅ›liÅ‚&rdquo;), ale potem musi siÄ™ liczyÄ‡, Å¼e kolejny zjazd
&bdquo;umebluje&rdquo; mu gabinet, narzuci swoich ministrów. Czy ktoÅ› powaÅ¼ny stanie w
takiej sytuacji w ogóle w szranki wyborcze? I tak wpadliÅ›my w dziurÄ™ rozwaÅ¼aÅ„ róÅ¼nych
scenariuszy. Wszystkie strony konfliktu bÄ™dÄ… teraz na potÄ™gÄ™ korzystaÄ‡ z prawników,
wymachiwaÄ‡ opiniami prawnymi. Zapewne bÄ™dÄ… one przeciwstawne. A szary delegat
bÄ™dzie siÄ™ gubiÅ‚ w tym gÄ…szczu prawnych opinii i kruczków. OczywiÅ›cie sprawa
ewentualnych zmian w statucie ponownie trafi ad Kalendas Graecas, a o sporcie to juÅ¼ nikt nie
bÄ™dzie miaÅ‚ siÅ‚y nawet myÅ›leÄ‡. A wszystko to dzieje siÄ™ dlatego, Å¼e takiego
zantagonizowania Å›rodowiska jeszcze nigdy nie byÅ‚o. Najlepszy dowód to wyniki gÅ‚osowaÅ„ w
radzie. Na zebraniu 22 czerwca gÅ‚osy rozÅ‚oÅ¼yÅ‚y siÄ™ 5 do 4 na korzyÅ›Ä‡ obecnego
zarzÄ…du. Ledwie 10 dni póÅºniej gÅ‚osowanie nad tym samym wnioskiem koÅ„czy siÄ™ 2 do 5
(jedna osoba wstrzymaÅ‚a siÄ™, jedna nie gÅ‚osowaÅ‚a w ogóle) na niekorzyÅ›Ä‡ obecnego
zarzÄ…du.Wyniki obu zjazdów mogÄ… byÄ‡ bardzo róÅ¼ne. Konia z rzÄ™dem temu, kto je
przewidzi.Marek Szewczyk
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