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1.  

Zgodnie z art. 10 ust. 1f) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. z dnia  

18 listopada 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 2261) [dalej: „Ustawa”] „Jeżeli kadencja władz 

stowarzyszenia […] upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do 

czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii”.  

 

2.  

W myśl § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, „w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do 

odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2”.  

 

Niezależnie od powyższego, należy wskazać, że w chwili obecnej w pobliżu polskich granic toczy się 

konflikt zbrojny pomiędzy Rosją a Ukrainą. Na części terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniu  

2 września 2021 roku na wniosek Rady Ministrów został wprowadzony przez Prezydenta RP stan 

wyjątkowy.  

 

3.  

W związku z postępującą eskalacją konfliktu zbrojnego oraz zajęciem m. in. obiektów kongresowych  

oraz hotelowych w Rzeszowie przez wojska NATO, władze PLTR zostały zmuszone do przełożenia 

planowanego pierwotnie na maj 2022 Kongresu PLTR. Częścią Kongresu – zgodnie ze Statutem 

PLTR – powinno być Walne Zebranie Delegatów oraz wybory władz na kolejną kadencję. Obecnie,  

z przyczyn obiektywnych, odbycie Kongresu w pierwotnie zaplanowanym terminie nie jest możliwe.  

 

Zarząd Główny PLTR podjął rozmowy z firmą WNT sp. z o.o. sp. k. (operatorem logistycznym 

Kongresu) o przełożeniu miejsca oraz terminu Kongresu na rok 2023 – rozmowy do chwili obecnej 

pozostają w toku.  

 

4.  

Celem niniejszej opinii jest odpowiedź na pytanie, jak wygląda w świetle przepisów prawa kwestia 

upływającej kadencji władz PLTR przy uwzględnieniu sytuacji zarówno epidemicznej, jak i toczącego 

się w pobliżu polskich granic konfliktu zbrojnego.  
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5.  

Jak już wskazano powyżej, zgodnie z Ustawą, kadencje władz stowarzyszeń ulegają z mocy prawa 

przedłużeniu do czasu wyboru nowych władz, jednak nie dłużej, niż do 60 dni od dnia odwołania 

stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii.   

 

W chwili obecnej stan epidemii obowiązuje w Polsce, zatem kadencje wszelkich władz PLTR – 

zarówno centralnych (Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Główny Sąd Koleżeński), jak  

i terenowych (Zarządy Oddziałów, Komisje Rewizyjne Oddziałów), są wydłużone z mocy prawa do 

czasu wyboru nowych władz, ewentualnie – w przypadku wcześniejszego zakończenia stanu 

epidemii / zagrożenia epidemicznego – do maksimum 60 dni od dnia ich zakończenia.  

 

6.  

Mając powyższe okoliczności na uwadze, w tym w szczególności: 

 

(i) trwający w Polsce stan epidemii;  

(ii) toczący się na terenie Ukrainy konflikt zbrojny;  

(iii) przepisy prawa, w tym w szczególności art. 10 ust. 1f) Ustawy – prawa  

o stowarzyszeniach;  

(iv) stopień zaawansowania prac i rozmów, dotyczących organizacji oraz zmiany terminu 

Kongresu na czerwiec 2023 roku,  

 

optymalnym rozwiązaniem pod względem zarówno prawnym, jak i organizacyjnym wydaje się 

wyznaczenie wyborów nowych władz PLTR przy okazji planowanego Kongresu w roku 2023.  

 

Rozwiązanie takie jest z jednej strony zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, z drugiej strony 

odpowiada obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się PLTR, tj. sytuacji zaawansowanej pracy przy 

organizacji Kongresu oraz zmiennej sytuacji geopolitycznej.  

 

Należy również zastrzec, że w razie wcześniejszego odwołania stanu epidemii / zagrożenia 

epidemicznego w terminach wcześniejszych, niż czerwiec 2023 roku, może się okazać niezbędne 

zwołanie osobnego Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa, w celu wybrania nowych władz 

PLTR.  

 

* * * * * * * * * * * * * * 

 

Mam nadzieję, że powyższe informacje okażą się przydatne. W razie jakichkolwiek pytań lub 

wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.  

 

Z wyrazami szacunku,  

 

             


