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Komunikat dla Prezesów i Zarządów Oddziałów 

Związku Podhalan w Polsce im. Św. Jana Pawła II 

 

 
W związku z występującymi obostrzeniami sanitarnymi w  zakresie przeciwdziałania epidemii 

wystąpiły obiektywne trudności dotyczące przeprowadzenia wyborów w  Oddziałach,  

w których  upływa kadencja jego władz. Pragniemy poinformować, iż kwestię tę pod 

względem prawnym uregulowała ustawa z dnia 19 czerwca 2020r.  

o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanym przedsiębiorcom dotkniętych 

skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzania układu w związku  

z wystąpieniem COVID-19, tzn. Tarcza 4.0 .Ustawa ta  weszła w życie 24 czerwca br. 

Art.28 tejże ustawy wprowadził nowy art.10 ust.1f w ustawie prawo o stowarzyszeniach.  

Na jego więc podstawie, jeżeli kadencja władz stowarzyszenia (zarządów, komisji 

rewizyjnych) upływa w okresie  

− stanu zagrożenia epidemicznego  

− stanu epidemii  

− do 30 dni po odwołaniu takiego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz na 

nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia lub stanu 

epidemii.  

Na mocy ustawy kadencja upłynie po 60 dniach od odwołania stanu zagrożenia lub 

epidemii. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wybory odbyły się wcześniej, jeśli tylko 

pozwalają na to zarządzenia odgórne ( złagodzenie obostrzeń ) i warunki lokalowo-techniczne. 

W ten sposób np. odbył się 12 września br. I dzień Zjazdu naszego Związku. 

 

Podstawa prawna : 

1. art.28 ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanym przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz  

o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzania układu w związku z wystąpieniem COVID-19. 

( Dz. U. z 2020r.,poz.1086) 

2. art. 10 ust.1f  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695) 

3. §15 statutu Związku Podhalan w Polsce im. Św. Jana Pawła II 

 

 

Z góralskim pozdrowieniem 

 

 

Przewodniczący Głównej Komisji 

Rewizyjnej Związku Podhalan w Polsce 

Prezes Zarządu Głównego  

Związku Podhalan w Polsce 

Julian Stopka Julian Kowalczyk 

 

 

 

 


