
 

Warszawa, 02.08.2019 

 

L. Dz.2159/2019  

     Zarządy Oddziałów 

     Związku Kynologicznego w Polsce 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z pismami kierowanymi przez byłych członków Zarządu 

Głównego Związku Kynologicznego w Polsce (w składzie z dnia 30.05.2019 r.) 

oraz podejmowanymi przez nich bezprawnymi działaniami uprzejmie 

informuję, iż zgodnie z uchwałą Zjazdu Delegatów Związku Kynologicznego w 

Polsce z dnia 31.05.2019 r. został powołany nowy skład osobowy Zarządu 

Głównego ZKwP. Przewodniczącą Zarządu Głównego jest obecnie Pani Anna 

Rogowska, zaś skład Prezydium Zarządu Głównego oraz osobowy skład 

wszystkich członków Zarządu Głównego ZKwP został opublikowany na 

oficjalnej stronie Związku:www.zkwp.pl  

Odnosząc się do podnoszonych przez niektórych członków Związku 

wątpliwości co do umocowania prawnego obecnego Zarządu do działań 

uprzejmie wyjaśniam, iż zmiany osobowe we władzach stowarzyszenia 

obowiązują od ich dokonania. Oznacza to że rejestracja danych dotyczących 

sposobu reprezentacji podmiotu w KRS należy do czynności o charakterze 

deklaratoryjnym. Tego rodzaju zmiana jest skuteczna od chwili podjęcia 

uchwały. W konsekwencji - dopóki Sąd nie uchyli uchwały Walnego 

Zgromadzenia Delegatów o powołaniu nowego składu osobowego Zarządu 

Głównego ZKwP, to organ ten jest uprawniony do ustawowej 

i statutowej reprezentacji w składzie określonym uchwałą Zjazdu Delegatów 

 z dnia 31.05.2019 r. (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2012 

r., sygn. akt II PK 248/11).  

 

http://www.zkwp.pl/


 

 

Wymaga także podkreślenia, iż pismo Prezydenta m.st. Warszawy (jako 

organu nadzorczego) z dnia 15.07.2019 r., nie stanowi władczego 

rozstrzygnięcia, nie kształtuje stanu prawnego, nie jest merytorycznym 

rozstrzygnięciem w sprawie dotyczącej ważności podjętej przez  

Walne Zgromadzenie Delegatów uchwały o powołaniu nowego składu 

osobowego Zarządu Głównego ZKwP. W tej kwestii wielokrotnie wypowiadał 

się zarówno Naczelny Sąd Administracyjny, jak i Sąd Najwyższy. Powoływanie 

się przez członków byłego Prezydium ZG ZKwP na opinię prawną radcy 

prawnego, Pana Marka Trębali, która stoi w sprzeczności z utrwalonym 

w judykaturze orzecznictwem, jest wysoce niepokojące. Tym bardziej, iż tezy 

orzecznicze wraz z uzasadnieniami są powszechnie dostępne w internecie 

i każdy zainteresowany może się z nimi zapoznać (uchwała składu siedmiu 

sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2015 r., sygn. akt III CZP 

27/15, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2005 r., III CZP 75/04, 

i z dnia 3 grudnia 2003 r., III CZP 93/03, OSNC 2005, nr 2, poz. 23). 

Uprawnienia organu nadzoru w sposób niebudzący wątpliwości wskazują, 

iż organ nadzorczy w razie niezgodnego z prawem działania podmiotu 

poddanego nadzorowi dysponuje możliwościami kontrolnymi oraz środkami 

o charakterze represyjnym. Nie posiada natomiast uprawnień do 

podejmowania ostatecznych i wiążących rozstrzygnięć w tej materii 

(postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6.07.2019 r., sygn. 

akt I ACa 182/11, postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 

31.10.2008 r., sygn. akt II OSK 1559/08, postanowienie Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego z dnia 6.08.2008 r., sygn. akt IV SAB/Wa 72/08).  

Błędem jest zatem wywodzenie z treści pisma Prezydenta m.st. 

Warszawy z dnia 15.07.2019 r. skutków prawnych dla stowarzyszenia jakim  

jest ZKwP, a już z pewnością traktowanie opinii organu nadzoru jako aktu 

władczego czy wiążącej wykładni. Niestety, z przykrością należ stwierdzić, 

iż byli członkowie Prezydium ZKwP w składzie osobowym z dnia 30.05.2019 r. 



 

w oparciu o przedmiotowe pismo organu nadzoru bezprawie uzurpują sobie 

prawo do sprawowania władzy w Związku. Natomiast zgodnie z 

obowiązującym prawem oraz Statutem ZKwP jedynie Zjazd Delegatów ZKwP 

oraz sąd posiada uprawnienia do uchylenia uchwały powołującej nowy Zarząd 

Główny ZKwP. Ponieważ do chwili obecnej nie zapadło żadne prawomocne 

rozstrzygnięcie w sprawie, twierdzenia zawarte w piśmie z dnia 28.07.2019 

zatytułowanym „uchwała nr 2…” podpisanym przez członków byłego 

Prezydium Zarządu Głównego ZKwP r. oraz nieudolne próby zawłaszczenia 

przez nich władzy są przedwczesne i niezgodne z prawem. Dopóki Sąd nie 

uchyli uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów o powołaniu nowego 

składu osobowego Zarządu Głównego (działającego obecnie pod 

przewodnictwem Pani Anny Rogowskiej), to organ ten jest uprawniony do 

ustawowej i statutowej reprezentacji (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 

22 maja 2012 r., sygn. akt II PK 248/11).  

W związku z powyższym bezprawne groźby kierowane pod adresem 

członków obecnego Zarządu Głównego ZKwP oraz innych osób wykonujących 

zadania zlecone przez Zarząd Główny ZKwP, jak również wszelkie bezprawne 

działania wymierzone przeciwko Związkowi, naruszające jego dobre imię 

i szeroko pojęty interes prawny Związku, spotkają się z natychmiastową 

reakcją władz Związku.  

  W imieniu Prezydium Zarządu Głównego ZKwP 

     Anna Rogowska 

                               Przewodnicząca Zarządu Głównego ZKwP 

 


