
CZY 104 DELEGATÓW NADZWYCZAJENEGO KRAJOWEGO 

ZJAZDU DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA 

URATUJE "POLSKI BADMINTON"? 
 

 Zanim ktokolwiek zechce cokolwiek sensownego powiedzieć lub napisać o 

Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów, który odbył się 01.12.2018r. w Centrum 

Olimpijskim w Warszawie, niech zapozna się z faktami, które prezentuję na celowo 

wykonanych zdjęciach. Proszę zwrócić uwagę na daty dokumentów, gdyż one mają 

niesamowitą wagę szczególnie na linii KRS-MSiT-STATUT. 

 
Zanim doszło do dwóch inicjatyw (Komisja Rewizyjna i 

1/3 członków zwyczajnych) o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów z celem odwołania Władz 

Polskiego Związku Badmintona i powołania nowych, warto przyjrzeć się  kilku faktom: 

1. W II kwartale 2018 roku w Związku pojawili się kontrolerzy Ministerstwa Sportu i Turystyki. W protokole 

pokontrolnym wskazano zalecenia i wnioski, a jednym z najważniejszych jest zwrot prawie 30000 złotoch 

tytułem źle wydatkowanych środków budżetowych. 

2. Z protokołu dowiadujemy się także o zapłaconych  przez PZBad. fakturach Podlaskiego i Dolnośląskiego 

Okręgu Badmintona. Przez kilka lat Podlaski był pośrednikiem pomiędzy MSiT-PZBad. aż do roku 2016.  

W roku 2017 Podlaski dla PZBad. był już niepotrzebny, ale Pan Prezes Zawadka brał faktury przelewowe 

na Podlaski Okręgowy Związek Badmintona w Białymstoku (mam kopie kilkunastu) bez upoważnienia, 

porozumienia i zgody. Efektem były wezwania wystawców faktur do opłacenia oraz wystąpienia 

przedsądowne kierowane do ... Lecha Szargieja. Jak można dokonywać zakupów na czyjeś konto? Gdzie 

moralność i uczciwość Pana Prezesa dr Marka Zawadki? 



Już w marcu roku 2018 mieliśmy 

sygnały świadczące o zbliżaniu 

się polskiego badmintona nad 

przepaść. Pan Prezes Zawadka 

 i Zarząd jednak nie mieli nic 

sobie do zarzucenia - było po 

prostu świetnie! 
A tu po kilku miesiącach zostało 

zawieszone szkolenie KNS oraz 

w OSSM Warszawa i OSSM 

Białystok, a kadrowicze odesłani 

do swoich klubów. (UKS Hubal 

Białystok miał ich kilkunastu!).  

Skoro szkolenia centralnego nie 

było, to sens istnienia Polskiego 

Związku Badmintona nie miał 

uzasadnienia.  

Należało ogłosić upadłość 

związku lub zgłosić dymisję 

Zarządu. Zjazd Nadzwyczajny 

dawał szansę na powrót do 

normalności, tylko Zarząd tego 

nie potrafił zrozumieć.  

 

 

Ale Zarząd potrafił zorganizować 

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów 

31.08.2018r. w Lubinie. Był 

termin, miejsce, porządek i 

otwarcie przez Pana Zawadkę. 

Cel zwołania: Sytuacja finansowa 

Polskiego Związku Badmintona  

w roku 2018 i dalsze 

funkcjonowanie związku.  

 

Efektem ubocznym NZD 31.08.2018r. w Lubinie był protokół Komisji 

Rewizyjnej PZBad. zobowiązujący Zarząd Polskiego Związku 

Badmintona do niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu 

Delegatów celem zweryfikowania składu Zarządu oraz Komisji 

Rewizyjnej PZBad. z ewentualnością zmian personalnych w obu podmiotach.  



 

 

Po dwóch Zjazdach w Lubinie 

(zwykłym i nadzwyczajnym), jakie 

odbyły 31.08.2018r., po zobowiązaniu 

przez Komisję Rewizyjną PZBad. 

Zarządu o zwołanie kolejnego Zjazdu 

Nadzwyczajnego Delegatów oraz w 

obliczu podejmowanych uchwał przez 

członków zwyczajnych Polskiego 

Związku Badmintona na terenie całej 

Polski, Pan Prezes dr Marek Zawadka 

w dniu 5.09.2018r. deklaruje: 

CHĘTNIE PODDAM SIĘ 

WERYFIKACJI.  
 

Znakomita większość ludzi badmintona 

liczyła na rychłe zwołanie NZD, a w 

ten sposób na faktyczną pomoc Prezesa 

Zawadki w zakresie powrotu polskiego 

badmintona do normalności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie wakacyjnym członkom 

zwyczajnym PZBad. (kluby i okręgi) 

bardzo trudno jest zebrać się z celem 

podjęcia ważnej uchwały. Jednak 59 

podmiotom (ze 156 uprawnionych - wg 

listy PZBad.) ta sztuka się udała. 

 

18.09.2018r. pełnomocnik Rafał 

Glinicki wniósł wniosek o zwołanie 

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 

Delegatów Polskiego Związku 

Badmintona. 

 

W ten sposób Zarząd PZBad. miał dwa 

wnioski:  

1. Komisji Rewizyjnej PZBad. z dnia 

31.08.2018r. 

2. 1/3 członków zwyczajnych PZBad. z 

dnia 18.09.2018r. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

W Statucie Polskiego Związku 

Badmintona,  

w rozdziale IV - władze,  

łatwo przeczytać w §30, że 

najwyższą władzą w Związku 

jest ZJAZD. Zjazdy również 

mogą być nadzwyczajne, a ten 

akurat musi być zwołany w 

ciągu 3 miesięcy §31 p.4.. 

 

Nadzwyczajny Zjazd zwoływany 

jest w ciągu 3 miesięcy 

a) z inicjatywy Zarządu,  

b) na wniosek Komisji 

Rewizyjnej, 

c) na wniosek co najmniej 1/3 

członków zwyczajnych.  

 

 

 

 

Na stronie internetowej 

PZBad. ukazuje się w III 

dekadzie września informacja: 

"W związku z faktem, iż 

wpłynęły dwa wnioski o 

zwołanie Nadzwyczajnego 

Zjazdu Delegatów, Zarząd 

PZBad. uchwalił większością 

głosów, iż NZD odbędzie się 1 

grudnia 2018r. O miejscu i 

porządku obrad związek 

poinformuje delegatów w 

późniejszym terminie."  

Z tekstu wyraźnie wynika: 

"uchwalił większością 

głosów" Jest to uchwała? 

 

 

W zestawieniu podejmowanych przez Zarząd PZBad. 

uchwał znalazłem też uchwałę 174 z 23.09.2018r., z 

której wynika:  

Zarząd z własnej inicjatywy zwołuje NZD 1.12.2018r.  

Zarząd nie wspomina tutaj ani o wniosku Komisji 

Rewizyjnej, ani o wniosku 1/3 członków zwyczajnych 

PZBad.  

Uchwała ta nie jest pozbawiana śmieszności, gdyż do 

dwóch wnioskodawców dołączył także Zarząd. Zatem 

wszyscy trzej prawni statutowo wnioskodawcy chcą 

Zjazdu. Kuriozum? 

 

 

 



Dalej ze Statutu PZBad. 

dowiadujemy się, że uprawnione 

do uczestnictwa w Zjeździe 

osoby "zawiadamia się o 

terminie, miejscu i porządku 

obrad Zjazdu co najmniej na 30 

dni przed rozpoczęciem tego 

Zjazdu"  

 

Trzy podmioty chcą Zjazdu, 

więc czekamy na decyzję o 

terminie, miejscu i porządku. 

Skoro Zjazd ma się odbyć 1 

grudnia 2018r. to nietrudno 

wyliczyć, że materiały zjazdowe 

mają być skutecznie wysłane do 

156 delegatów (po 2 z 13 

OZBad. i po 1 ze 130 klubów 

widniejących w dokumentach 

PZBad.) z datą co najwyżej 31 

października 2018r. 

 

Zamiast dokumentów 

zjazdowych, Zarząd 4 listopada 

2018r., a więc na 26 dni, a nie 

30 dni przed terminem zjazdu 

nadzwyczajnego (4 dni za 

późno) podjął uchwałę 175 

uchylającą uchwałę poprzednią 

o numerze 174. Oznacza to, że 

Zarząd wycofał się z własnej 

inicjatywy zwołania NZD i do 

tego miał prawo. 
 

Zarząd w tej uchwale nr 175 

pozostawia bez rozpoznania 

wniosek 1/3 członków 

zwyczajnych o zwołanie NZD 

z 18.09.2018r. oraz także bez 

rozpoznania wniosek Komisji 

Rewizyjnej z 31.08.2018r.  

 

Zarząd nie uchylił poniższego 

zapisu:  "W związku z faktem, 

iż wpłynęły dwa wnioski o 

zwołanie Nadzwyczajnego 

Zjazdu Delegatów, Zarząd 

PZBad. uchwalił większością 

głosów, iż NZD odbędzie się 1 

grudnia 2018r. O miejscu i 

porządku obrad związek 

poinformuje delegatów w 

późniejszym terminie " 

Oznacza to, że 1.12.2018r. jest 

terminem NZD! 



Skoro 1.12.2108r. jest terminem NZD, to 

KTO ma prawo do dokończenia procedur? 

 

List otwarty "RAZEM URATUJMY 

POLSKI BADMINTON?" został napisany 

przez prezesa Podlaskiego Okręgowego 

Związku Badmintona Lecha Szargieja, 

zatem naturalnym obowiązkiem stało się też 

techniczne przeprowadzenie tego Zjazdu. 

Brakujące dane (termin, miejsce, porządek, 

regulamin) szybko zostały uzupełnione i 

przekazane Delegatom z wykorzystaniem 

listów elektronicznych, stron internetowych 

poprzez media i portale społecznościowe, 

telefony itd. 

Czy wobec tego, że na Nadzwyczajny Zjazd 

Delegatów przyjechało do Centrum 

Olimpijskiego w Warszawie 104 (2/3 

uprawnionych) przedstawicieli klubów i 

okręgów, absencja prezesa Zawadki i Jego 

Zarządu miała jakiekolwiek znaczenie?  

 

 

 

 

 

Skoro Prezesa na Zjeździe nie było, nie było otwarcia Zjazdu, a jedynie powitanie przybyłych Delegatów, 

Gości i przedstawicieli mediów oraz rozpoczęcie realizacji przewidzianego programu Zjazdu. 

 

Na Zjeździe głosowano za odwołaniem 

dotychczasowego Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej oraz powołaniem na jego 

miejsce nowych organów. Za odwołaniem 

dr Marka Zawadki opowiedziało się aż 102 

Delegatów na 104 uprawnionych. Podobnie 

było z odwołaniem Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej. 

Kandydat na Prezesa Marek Krajewski 

został wybrany 103 głosami. Ponadto w 

skład nowego Zarządu zostali wybrani: Lech 

Szargiej (99 głosów), Tomasz Poręba 

(101głosów), Katarzyna Ziębik (102 głosy), 

Marek Krawczyk (102), Arkadiusz Kawecki 

(102 głosy). Członkami Komisji Rewizyjnej 

zostali zaś Andrzej Rachwał, Tomasz Pyć, 

Marek Rosa. 

A co zrobił były prezes Zawadka? 

Pisał gdzie się dało, napisał też skargę do 

Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. 

Skarga ta trafiła do Ministra Sportu i 

Turystyki, który dokonał analizy 

dokumentacji oraz wziął pod uwagę 

wnioski własnych obserwatorów NZD z 

1.12.2018r.  

 



Czego dowiadujemy się z odpowiedzi MSiT z 

22.01.2019r. na skargę napisaną do Premiera 

przez Pana Marka Zawadę? 

1. Zarząd PZBad. z Prezesem Zawadką na czele 

miał bezwzględny obowiązek zwołania 

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów. 

2. Nie zwołanie Zjazdu oznacza naruszenie 

uprawnień statutowych przysługujących 

członkom Związku. 

3. Przed upływem kadencji można odwołać 

członków władz Związku, a może to zrobić 

najwyższa władza związku, czyli Krajowy 

Zjazd Delegatów.  

4. Skoro Krajowy Zjazd Delegatów dokonał 

wyboru Prezesa i pozostałych członków 

Zarządu, jak również Komisji Rewizyjnej, to 

również może Ich odwołać. 

5. Fakt, że obrady nie otworzył Prezes lub 

osoba upoważniona jest brakiem formalnym, 

który nie ma wpływu na prawidłowość samego 

zwołania Krajowego Zjazdu delegatów, jak i na 

ważność podjętych uchwał. 

6. W obecnym stanie Minister Sportu i 

Turystyki nie ma wystarczających podstaw do 

kwestionowania zwołania NZD 1.12.2018r. jak 

i podjętych podczas tych obrad uchwał. 

 

 

 

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, po 

rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 

16.01.2019r. w Warszawie sprawy z wniosku 

PZBad. z siedzibą w Warszawie o zmianę 

danych postanawia: oddalić wniosek. 

 

Dla Sądu najważniejsze było otwarcie Zjazdu 

oraz uchwała Zarządu nr 174 i jej uchylenie 

przez uchwałę nr 175. 

 

22.01.2019r. swoje stanowisko zajęło 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, a więc 6 dni 

później niż KRS.  

Ten fakt oraz pouczenie KRS: "Na orzeczenie 

referendarza służy skarga wnoszona w terminie 

7 dni od dnia jego otrzymania" nie kończy 

wszystkich procedur. 

PS. 

Pani Agacie Grzelińskiej przypominam, iż 

najwyższą władzą w Związku jest Zjazd, a na 

ten 1.12.2018r. przyjechało 104 ze 156 

Delegatów. To ważny szczegół. 

Lech Szargiej. 
 


