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Szanowny Panie Mecenasie,

w odpowiedzi na wystąpienie jakie wpłynęło na adres poczty elektronicznej Ministerstwa 
Sportu w dniu 22 kwietnia 2020 r. w sprawie interpretacji i stosowania art. 15zzzc 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 kryzysowych1 (dalej: ustawa o szczególnych rozwiązaniach), zawiadamiam
o sposobie załatwienia przedmiotowego wniosku zgodnie z art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego2 (dalej: Kpa).

W ocenie Wnioskodawcy formułowanej na tle działalności Polskiego Związku Kolarskiego 
(dalej: PZKol) zasada wydłużenia kadencji, o której mowa w art. 15zzzc ust. 2 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach znajduje zastosowanie do kadencji Zarządu PZKol oraz 
Komisji Rewizyjnej PZKol. Wnioskodawca ma jednak wątpliwości, czy obejmuje ona 
również kadencję delegatów wybieranych na Walne Zgromadzenie Delegatów PZKol.
W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytania dotyczące długości trwania kadencji 
delegatów oraz dopuszczalności wcześniejszego zwołania Walnego Zgromadzenia 
Delegatów.

Należy mieć na względzie, że stanowisko w powyższej kwestii zostało już przedstawione
w piśmie (znak: DKN-WN.4063.12.2020) z dnia 24 kwietnia 2020 r. skierowanym do 
polskich związków sportowych, w tym do PZKol. Wskazano w nim, że w art. 15 zzzc ust. 2 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach mowa jest o organach, zatem wydłużona została 
kadencja wszystkich władz, również delegatów wybranych na walne zgromadzenie delegatów 
polskiego związku sportowego.    

Dodać jeszcze należy, że wydłużenie kadencji inaczej niż w przypadku prawa do uzupełnienia 
składu, o którym mowa w art. 15 zzzc ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach, nie 
zostało zawężone i przypisane wyłącznie zarządowi i organowi kontroli wewnętrznej. Delegat 
natomiast niewątpliwie stanowi funkcji sprawowaną w Walnym Zgromadzeniu Delegatów, tj. 
funkcję we jednej z władz (organów) PZKol. Nawet jeśli zgodnie z § 21 ust. 1 statutu PZKol, 
delegaci wybierani są na czteroletnie kadencje, to w tym wypadku okres ten uległ wydłużeniu 
z mocy prawa.

1 Dz.U. poz. 374, z późn. zm.
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 256.



Strona 2 z 4

Ponadto, jak również zauważono w piśmie (znak: DKN-WN.4063.12.2020) z dnia 24 
kwietnia 2020 r. termin trwania kadencji ulega przedłużeniu nie dłużej niż do dnia 30 
września 2021 r., a zatem termin ten ma charakter maksymalny. Co w kontekście pytań 
zawartych we wniosku oznacza, że wcześniejsze zwołanie Walnego Zgromadzenia 
Delegatów PZKol nie jest wykluczone.

Powyższa reguła dotyczy nie tylko samych władz polskiego związku sportowego, ale na 
podstawie art. 15 zzzc ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach, również władz związków 
sportowych. Tym samym okoliczność wydłużenia kadencji, przewidziana w przepisach rangi 
ustawowej, w zwalnia w obecnym stanie z obowiązku realizacji procedury wyborczej, jednak 
w sytuacji, gdy władze polskiego związku lub związku sportowego zdecydują się na jej 
przeprowadzenie należy uznać jej skuteczność. Jeśli zatem jak wskazano we wniosku związki 
sportowe (okręgowe związki kolarskie) już dokonały wyboru delegatów przyjąć należy, że 
skutecznie zastępują oni tych dotychczasowych.

Niniejsze stanowisko opiera się w całości na analizie stanu przedstawionego przez 
Wnioskodawcę. Nie stanowi ono opinii prawnej i nie może być wiążące w zakresie oceny 
stanu prawnego. Przedmiotowe wyjaśnienia należy także odróżnić od wykładni operatywnej, 
jakiej dokonuje organ stosujący prawo w konkretnej sprawie (np. w trybie kontroli lub w toku 
prowadzonych postępowań administracyjnych).

Pouczenie

Działając na podstawie art. 246 § 1 Kpa uprzejmie informuję, iż wnioskodawcy 
niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie 
określonym w art. 227 – 240 Kpa.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Tożsamość administratora

Administratorem Pana danych osobowych jest Minister Sportu z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 14.

Dane kontaktowe administratora

Dane do kontaktu w Ministerstwie Sportu w sprawie ochrony danych osobowych: adres
e-mail: kontakt@msit.gov.pl.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych pisząc na adres: dane.osobowe@msit.gov.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pana dane będą przetwarzane w celu rozpoznania złożonego wniosku. Tryb rozpatrywania
i załatwiania skarg oraz wniosków regulują przepisy zarówno Działu VIII Kpa, jak również 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
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przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.3 Zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia, skargi
i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, 
poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia, 
skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego 
pozostawia się bez rozpoznania.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Przekazanie Pana danych osobowych innym podmiotom nie jest planowane. 

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dla wypełnienia obowiązków 
archiwizacyjnych.

Prawa podmiotów danych 

Przysługuje Panu prawo dostępu do Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz 
usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy 
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie Pana danych osobowych jest niezbędne do rozpoznania wniosku.

Z poważaniem,

Z upoważniania Ministra Sportu
Jerzy Bazylewicz

Dyrektor Departamentu
Kontroli i Nadzoru

/podpisano elektronicznie/

3 Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz. 46.



Strona 4 z 4

Otrzymują:

1) adresat,
2) a/a.
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