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                                                           Uzasadnienie

             W dniu 22 lutego 2021r. Adam Bielan wskazując, że działa w imieniu partii

Porozumienie Jarosława Gowina wniósł o dokonanie zmiany w ewidencji partii politycznych,

poprzez  wykreślenie  Jarosława  Gowina  jako  organu  uprawnionego  w  statucie  do

reprezentowania partii na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych oraz wpisanie

Adama Bielana, jako osoby pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu Krajowego Partii, tj. organu

uprawnionego w statucie do reprezentowania Partii na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań

majątkowych.

            W uzasadnieniu wniosku Adam Bielan wskazał, że zgodnie z § 20 ust.2 pkt 4) lit. a)

statutu Kongres Partii powołał Jarosława Gowina  na funkcję Prezesa Zarządu Krajowego w

dniu 26 kwietnia 2015r. Zgodnie z  §  17 ust. 1 statutu kadencja Jarosława Gowina trwała 3

lata, zatem upłynęła 26 kwietnia 2018r. Od 26 kwietnia 2015r. odbył się tylko jeden Kongres

Nadzwyczajny - w dniu 4 listopada 2017r., którego porządek obrad nie obejmował wyboru

Prezesa Zarządu Krajowego. Mimo upływu kadencji Prezesa, Zarząd Krajowy przez około 2 i

pół roku nie zwoływał Kongresu z porządkiem obrad obejmującym wybór Prezesa. Dopiero

w dniu 10 października 2020r. Zarząd Krajowy zwołał Kongres na kwiecień 2021r. Zgodnie z

§29  ust.2  statutu,  w  przypadku  wygaśnięcia  członkostwa  Prezesa  Partii,  niemożności

wykonywania przezeń mandatu lub jego rezygnacji, uprawnienia wynikające z  § 28 do czasu

wyboru przez Kongres nowego Prezesa wykonuje Przewodniczący Konwencji Krajowej. Od

5 listopada 2017r. do chwili obecnej, na mocy uchwały Kongresu z dnia 4 listopada 2017r.  i

stosownie do §17 ust.1 zd.2  statutu Adam Bielan pełni funkcję Przewodniczącego Konwencji

Krajowej.   W dniu  4  lutego  2021r.  w uchwale  02/02/2021 Krajowy Sąd Koleżeński,  po

rozpatrzeniu sprawy stwierdził, że w związku z niemożnością wykonywania przez Jarosława

Gowina mandatu Prezesa partii, jego kompetencje wynikające z § 28 statutu, zgodnie z § 29

ust.2 statutu wykonuje Przewodniczący Konwencji Krajowej.

               Sąd ustalił następujący stan faktyczny: 

            Partia  Porozumienie  Jarosława  Gowina  wpisana  została  do  ewidencji  partii

politycznych w dniu 14 lutego 2014r.(k.81). Kadencja władz partii określona została na 3 lata

(§ 17 ust.1 statutu). Paragraf 17 ust.2 statutu stanowił, że kadencje organów  liczą się od dnia



wyborów i kończą z chwilą wyboru nowych władz, wyjątkiem jest kongres, którego kadencja

rozpoczyna się i kończy według przepisu § 17 pkt 4 statutu. Paragraf 17 ust. 4 statutu stanowił

zaś, że dniem rozpoczęcia kadencji kongresu jest dzień jego pierwszego posiedzenia. Dniem

zakończenia  kadencji  kongresu  jest  dzień  poprzedzający  rozpoczęcie  się  kadencji  nowo

wybranego Kongresu.

          Na mocy uchwały nr 7/2020 Zarządu Krajowego z dnia 10 października 2020r.

dokonano zmiany § 17 ust.1 statutu, poprzez nadanie mu treści: „W przypadku niemożności

przeprowadzenia  Kongresu  przed  upływem  kadencji  władz  krajowych  partii  z  powodu

wyższej konieczności, dotychczasowe władze partii pełnią swoją funkcję do chwili wyboru

nowych władz partii przez Kongres, jednak nie dłużej niż przez dodatkowy rok”.

          Paragraf 29 ust.2 statutu , którego treść na przestrzeni istnienia partii nie ulegała

zmianie,  stanowi,  że  w  przypadku  wygaśnięcia  członkostwa  Prezesa  Partii,  niemożności

wykonywania przezeń mandatu lub jego rezygnacji,  uprawnienia wynikające z par.  28 do

czasu  wyboru  przez  Kongres  nowego  Prezesa  wykonuje  Przewodniczący  Konwencji

Krajowej.

                     Sąd zważył co następuje:

          Dokonując oceny, czy po upływie 3-letniej kadencji Jarosław Gowin w dalszym ciągu

upoważniony jest  do reprezentowania partii  zauważyć trzeba,  że upływ kadencji  nie  jest

równoznaczny z wygaśnięciem mandatu. Na potrzebę rozróżnienia tych pojęć wskazał Sąd

Najwyższy w uchwale z 24 listopada 2016r. sygn. III CZP 72/16. Podstawowe zaś znaczenie

dla oceny , kto obecnie umocowany jest do działania w imieniu partii ma nie to, czy kadencja

Prezesa  partii  się  zakończyła,  lecz,  czy  upływ  kadencji  spowodował  wygaśnięcie  jego

mandatu.

         W ocenie sądu  §  17 ust.2 statutu o treści: „ kadencje organów  liczą się od dnia

wyborów i kończą z chwilą wyboru nowych władz” wskazuje, że mandat członków organów

partii wygasa z chwilą powołania nowych władz, nie zaś z upływem kadencji. Jakkolwiek §

17 ust. 2  statutu operuje pojęciem kadencji, a nie mandatu, jednak kontekst w jakim zostało

użyte  to  określenie  wskazuje,  że  chodzi  w  istocie  o  mandat.   Przyjmując  odmienną

interpretację należałoby stwierdzić,  że ust.  1 i 2 par. 17 są wzajemnie sprzeczne.  Ponadto

wskazać  należy,  że  taka  interpretacja  chroni  przed  paraliżem  i  zapewnia  ciągłość

funkcjonowania  partii.  O  ile  przed  upływem  3-letniej  kadencji  nie  doszłoby  do  wyboru



nowego składu organów partii,  a  często do wyboru władz partii  dochodzi  w tym samym

czasie*,   partia  mogłaby  znaleźć  się  w stanie  zupełnego  paraliżu,  gdyż  żaden  organ  nie

mógłby pełnić swojej funkcji w związku z upływem kadencji.

           Dokonanie zmiany § 17 ust. 1 statutu uchwałą z 10 października 2020r. nie miało

zdaniem sądu istotnego  wpływu na ocenę  zaistniałego  stanu faktycznego.  Zwrócić  trzeba

uwagę,  że posłużenie  się  pojęciem „wyższej  konieczności”  w zmienionym paragrafie  jest

nieadekwatne do kontekstu w którym zostało użyte. Stan wyższej konieczności to instytucja

prawa karnego polegająca  na  poświęceniu  jednego  dobra  w celu  ratowania  innego  dobra

zagrożonego bezpośrednim niebezpieczeństwem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej

uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. Trudno sobie

wyobrazić, aby tego rodzaju sytuacja zaistniała na tle działalności partii. Można założyć, że

chodziło  raczej  o  siłę  wyższą,  która  bywa  definiowana  jako  zdarzenie  zewnętrzne,

niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec. 

            Mając na uwadze okoliczności przytoczone we wniosku, stwierdzić należy, że

kadencja  Jarosława  Gowina  skończyła  się  26  kwietnia  2018r.,  a  Adama  Bielana  -  jako

Przewodniczącego  Konwencji  Krajowej  4  listopada  2020r.  We  wniosku  nie  wskazano

precyzyjnie,  jakie  okoliczności  uznawane  są  za  „wyższą  konieczność”  uniemożliwiającą

przeprowadzenie  wyborów  przed  upływem  kadencji,  która  zdaniem  Adama  Bielana

spowodowała przedłużenie jego kadencji o okres roczny. W ocenie sądu za taką okoliczność

trudno  uznać  stan  epidemii,  który  stanowi  dość  znaczne  utrudnienie  w  funkcjonowaniu

różnych  organizacji  i  instytucji  ale  nie  wyłącza  możliwości  przeprowadzenia  wyborów.

Przede wszystkim zauważyć jednak trzeba, że wraz ze zmianą brzmienia  § 17 ust. 1 statutu

nie  został  zmieniony,  ani  uchylony  §17  ust.2  statutu  i  ta  okoliczność  ma  podstawowe

znaczenie,  gdyż  wynika  z  niego  mandat  do  reprezentowania  partii  przez  dotychczasowe

władze  do  czasu  wyłonienia  nowych  władz.  Ponadto,  w  ocenie  sądu,  „niemożność

wykonywania mandatu” o której mowa w § 29 ust.2 statutu i z której Adam Bielan wywodzi

uprawnienie  do  reprezentowania  partii,  nie  może  być  odnoszona  do  przypadku  upływu

kadencji Prezesa, lecz do niemożności pełnienia tej funkcji z przyczyn obiektywnych, jak np.

wywołanych  stanem  zdrowia.  Sformułowanie  zawarte  w  §  29  mówi  o  niemożności

wykonywania mandatu, a nie o wygaśnięciu.

          Znamienne jest, że choć w chwili obecnej Adam Bielan wskazuje, iż Jarosław Gowin

od 26 kwietnia  2018 roku nie  jest  upoważniony  do reprezentowania  partii,  w związku  z



upływem kadencji, to wcześniej okoliczność ta nie była w ogóle podnoszona, a Adam Bielan

nie  kwestionował  uprawnienia  Jarosława  Gowina  do  reprezentowania  partii.  Tymczasem,

zgodnie z  §  21 ust.1 statutu Kongres, w zakresie kompetencji którego leży wybór Prezesa,

zwoływany jest  przez Zarząd Krajowy,  w skład którego jako Przewodniczący Konwencji

Krajowej wchodził Adam Bielan.

          Zwrócić trzeba uwagę, że w dniu 14 grudnia 2019r. miało miejsce posiedzenie Zarządu

Krajowego  partii  na  którym  dokonana  została  zmiana  statutu.  W  posiedzeniu  tym

uczestniczył Adam Bielan (k.307 – lista obecności) i brał udział w głosowaniu. Posiedzenie

otworzył i zamknął Jarosław Gowin, a Adam Bielan uczestniczył w dyskusji.  Z protokołu

posiedzenia  wynika,  że  Adam  Bielan  nie  zgłaszał  żadnych  zastrzeżeń  do  roli  w  jakiej

występował Jarosław Gowin. Nie kwestionował jego uprawnień do reprezentowania partii. Z

wnioskiem  o  ujawnienie  w  ewidencji  zmian  statutu,  na  podstawie  uchwały  Zarządu

Krajowego z 14 grudnia 2019r ,  wystąpił Jarosław Gowin. (k.301-302).

           W dniu 10 października 2020r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Krajowego na

którym zostały podjęte uchwały nr 6/2020 (k.332 ) oraz nr 7/2020 (k.333) w sprawie zmian

statutu. W tym posiedzeniu również uczestniczył Adam Bielan (k.334-336 – protokół, k.390 -

lista obecności). Na liście obecności uczestników posiedzenia Zarządu Krajowego z dnia 10

października  2020r.  (k.339)   wyraźnie  oznaczona  została  funkcja  Jarosława  Gowina jako

Prezesa. Z wnioskiem o ujawnienie zmian statutu  na podstawie uchwał nr 6/2020 i nr 7/2020

wystąpił Jarosław Gowin (k.331) i zmiana ta została ujawniona na podstawie postanowienia

sądu z 22 października 2020r.

             W świetle okoliczności przytoczonych we wniosku, Adama Bielana nie można

zdaniem sądu uznać za umocowanego do działania w imieniu partii.

          W okolicznościach sprawy niniejszej powyższa analiza, sprowadzająca się w istocie do

merytorycznego  rozpoznania  zasadności  żądania  ujawnienia  w  ewidencji  zmiany  osoby

umocowanej do reprezentowania partii, była jednocześnie niezbędna dla oceny, czy złożony

wniosek odpowiada wymogom formalnym określonym w art. 126  § 1 pkt 4)   k.p.c. Podkreślić

trzeba,  że  we  wniosku  wyraźnie  zaznaczono,  że  złożony  wniosek  jest  wnioskiem  Partii

Porozumienie  Jarosława  Gowina,  a  Adam  Bielan  działa  w  jej  imieniu.  W  związku  z

powyższym zachodziła konieczność oceny, czy został on złożony i podpisany przez osobę

upoważnioną  do  reprezentowania  partii.  W  uchwale  z   dnia  27  listopada  2003  r.  Sąd

Najwyższy  stwierdził  (III  CZP  74/03  ;  OSNC  2005/1/6),  że  kontroli,  czy  pozew  został



wniesiony  przez  należycie  umocowanego  pełnomocnika  procesowego,  dokonuje  się  na

podstawie  art.  130  §  1  i  2  k.p.c.  Wskazał  dalej,  że  wobec  konieczności  badania  przez

przewodniczącego  w ramach  stosowania  art.  130  k.p.c.  uprawnienia  osoby  działającej  za

stronę do udzielenia pełnomocnictwa procesowego może zajść potrzeba analizy zagadnień

prawnomaterialnych  celem  oceny,  czy  dokument  pełnomocnictwa,  a  tym  samym  pismo

procesowe składane przez pełnomocnika,  nie jest dotknięte brakami formalnymi.  Niemniej

nawet  jeśli  przewodniczący  w  czasie  tego  badania  stwierdzi,  że  pełnomocnictwo  jest

sporządzone nienależycie, gdyż osoba je podpisująca nie jest organem strony albo działa za

podmiot,  który  nie  jest  członkiem  organu  strony,  ponieważ  strona  nie  ma  organu

uprawnionego do reprezentacji, to nie oznacza to wkraczania w kompetencje zastrzeżone w

art.  70 k.p.c.  dla  sądu.  Stwierdzenie  to będzie tylko podstawą do przyjęcia,  że dokument

pełnomocnictwa został  sporządzony nienależycie  i  tym samym ustalenia,  że pozew został

wniesiony  przez  osobę  podającą  się  za  pełnomocnika,  a  przedkładającą  dokument

pełnomocnictwa  nieodpowiadający  warunkom  formalnym.  W  takiej  sytuacji  żądanie

przedłożenia należycie sporządzonego pełnomocnictwa nie zmierza do usunięcia braków w

składzie  organu  strony,  a  jedynie  do  usunięcia  braku  formalnego  pisma  procesowego

wynikającego  z  braku  formalnego  dokumentu  pełnomocnictwa.  Podsumowując,  Sąd

Najwyższy stwierdził, że złożenie przez osobę występującą jako pełnomocnik wraz z pozwem

dokumentu  podpisanego  przez  osobę  działającą  za  podmiot,  który  podaje  się  za  członka

organu  strony  powodowej  albo  za  podmiot  uprawniony  do  działania  w  imieniu  strony

powodowej z innego tytułu, który - jak wynika z załączonych do pozwu dokumentów - nie

jest członkiem organu, ani podmiotem uprawnionym do działania z innego tytułu, dotknięte

jest brakiem formalnym (art. 89 § 1 i art. 126 § 3 k.p.c.), podlegającym usunięciu w sposób

przewidziany w art. 130 k.p.c.

          Normalną konsekwencją stwierdzenia, że wniosek dotknięty jest brakiem formalnym

jest wezwanie do jego usunięcia  .  Uwzględniając jednak specyficzne okoliczności  sprawy

niniejszej,  oczywisty  fakt,  że  Jarosław  Gowin  nie  złoży  podpisu  pod  wnioskiem

skierowanym do sądu przez Adama Bielana,  sąd uznał wzywanie do uzupełnienia braków

formalnych wniosku, poprzez podpisanie go przez osobę umocowaną do działania w imieniu

partii,  czyli  Jarosława  Gowina  za  zbędne  i  zwrócił  wniosek,  jako  złożony  przez  osobę

nieumocowaną do reprezentowania partii.




