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XVII WOJEWÓDZKI ZJAZD 

DELEGACI  
    ŚLĄSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO 
       
 
W związku z wprowadzeniem w dniu 23 października br. obostrzeń spowodowanych rozwojem 
pandemii COVID-19 w kraju XVII WOJEWÓDZKI ZJAD DELEGATÓW został odwołany. Decyzję po 
konsultacjach telefonicznych w sprawie podjęło Prezydium Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego. 
W dniu 12 listopada 2020 roku został przeprowadzony w sposób zdalny Zarząd Śląskiego Szkolnego 
Związku Sportowego, który podczas obrad przyjął następującą uchwałę – 

UCHWAŁA  
 Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego z dnia 12.11.2020r.  

w sprawie przełożenia XVII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Śląskiego SZS podjęta w formie 
elektronicznej (wideo-spotkania) w dniu 12.11.2020r. 

§ 1 
1.  Zarząd Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego w związku z aktualnym stanem epidemii z 
powodu COVID-19 i obostrzeniami jakie wprowadzono na terenie kraju na podstawie art. 10 pkt. 1f 
Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz art. 15zzzc. pkt 1, 2 i 3 Ustawy o Sporcie przekłada 
planowany na dzień 24 październik 2020 roku XVII Wojewódzki Zjazd Delegatów Śląskiego Szkolnego 
Związku Sportowego. 
2.  Szczegółową datę Zjazdu umożliwiającą jego przeprowadzenie oraz miejsce ustali Zarząd  
Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego i powiadomi Delegatów nie później niż 14 dni przed 
Zebraniem. 

§ 2  
Kadencja władz Związku ulega 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. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Decyzje podjęto w oparciu o -  
Prawo o stowarzyszeniach 
art. 10 pkt. 1f Ustawy Prawo o stowarzyszeniach Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których 
mowa w ust. 1 pkt 5, 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. 
Ustawa o sporcie 
art. 15zzzc. pkt 1, 2 i 3 Ustawy o sporcie. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii oraz w terminie 6 miesięcy po ogłoszeniu jego odwołania w przypadku 
wygaśnięcia w czasie kadencji mandatu członka zarządu lub członka organu kontroli wewnętrznej, 
powodującej zmniejszenie liczby członków zarządu lub członków organu kontroli wewnętrznej 
poniżej minimum przewidzianego w statucie polskiego związku sportowego, odpowiednio zarządowi 
lub organowi kontroli wewnętrznej polskiego związku sportowego przysługuje prawo uzupełnienia 
składu do stanu minimum określonym w statucie związku. 2. W przypadku upływu kadencji organów 
polskiego związku sportowego do dnia 30 czerwca 2021 r. kadencja tych organów ulega przedłużeniu 
nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do związków 
sportowych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1468, 1495 i 2251). 
W związku z powyższym obecne władze Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego pełnić będą funkcje 
do czasu przeprowadzenia XVII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów. 
Informuję, że władze Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego podejmą działania które pozwolą 
przeprowadzić Zjazd w najszybszym możliwie terminie. Delegaci na XVII Wojewódzki Zjazd zostaną o 
dalszych decyzjach w sprawie poinformowani pocztą elektroniczną, informacja również będzie 
zamieszczona na stronie internetowej Związku w zakładce ZJAZD. 
 
       Z wyrazami należnego szacunku 
 
                Mieczysław Mielcarek 


