
Uchwała nr II/14 z dnia 11 lutego 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia harmonogramu obchodów 90-lecia PZPN 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Przyjmuje się harmonogram obchodów 90-lecia PZPN, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej Uchwały. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

    Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

Uchwała nr II/15 z dnia 11 lutego 2010 roku                                                                           

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

powołania składu Kolegium Sędziów 

 

Na podstawie art. 59 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Prezesa PZPN do składu Kolegium Sędziów powołuje się następujące osoby: 

 

1. Jerzy Broński 

2. Zbigniew Przesmycki  

3. Leszek Saks 

4. Andrzej Sękowski 

5. Tadeusz Stachura  

 

II. Traci moc uchwała nr I/18 z dnia 7 stycznia 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie powołania składu Kolegium Sędziów.     

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

Uchwała nr II/16 z dnia 11 lutego 2010 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany Uchwały nr V/80 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarządu PZPN w 

sprawie licencji dla klubów II ligi na sezon 2010/2011 i następne 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. W Uchwale nr V/80 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji 

dla klubów II ligi na sezon 2010/2011 i następne wprowadza się następujące zmiany:  

  

1. W § 5 ust. 2 dodaje się pkt. 9) w brzmieniu: „oświadczenie potwierdzające fakt, że 

wnioskodawca spełnia wymogi organizatora zawodów piłkarskich w myśl ustawy z dnia 20 

marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych.”    

2. W § 7 ust. 5 po wyrazach „młodzieży piłkarskiej” dodaje się wyrazy „ , zatwierdzony przez 

Wydział Szkolenia właściwego wojewódzkiego ZPN,”. 



3. W § 9 pkt 1) po słowach „z oparciami” dodaje się wyrazy „udostępnianych dla widzów,”.  

4. W § 9 pkt 5) liczbę „20” zastępuje liczbą „10”.  

5. W § 9 pkt 12 wyrazy „wydawane przez PZPN i COS” zastępuje się wyrazami „wydawane 

przez PZPN lub COS,”  

6. W § 27 ust. 1 pkt 1) wyrazy „likwidacyjnego i upadłościowego” zastępuje się wyrazami 

„likwidacyjnego albo upadłościowego,”  

 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.  

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

Uchwała nr II/17 z dnia 11 lutego 2010 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

odwołania Pana Dominika Rulki ze składu Komisji ds. Piłki Plażowej 

 

Na podstawie art. 58 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Piłki Plażowej ze składu ww. Komisji odwołuje 

się Pana Dominika Rulkę.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

Uchwała nr II/18 z dnia 11 lutego 2010 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

uzupełnienia składu Komisji ds. Piłki Plażowej 

 

Na podstawie art. 58 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Piłki Plażowej do składu ww. Komisji powołuje 

się Pana Wojciecha Bilińskiego.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

Uchwała nr II/19 z dnia 11 lutego 2010 roku                                                                           

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

uzupełnienia składu Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego  

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt l) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego do składu ww. 

Wydziału powołuje się Pana Jana Kucia.  



 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

Uchwała nr II/20 z dnia 11 lutego 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia wewnętrznej struktury organizacyjnej PZPN 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Przyjmuje się wewnętrzną strukturę organizacyjną PZPN stanowiącą załącznik nr 1 do 

niniejszej Uchwały. 

 

II. Traci moc Uchwała nr IV/125 z dnia 5 marca 2009 roku                                                                           

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia wewnętrznej struktury 

organizacyjnej  Związku.  

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

Uchwała nr II/21 z dnia 11 lutego 2010 roku                                                                           

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia schematu organizacyjnego 

funkcjonowania Zarządu oraz Wydziałów i Komisji 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Przyjmuje się schemat organizacyjny funkcjonowania Zarządu oraz Wydziałów i Komisji 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

II. Traci moc Uchwała nr VI/167 z dnia 22 kwietnia 2009 roku                                                                         

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia schematu organizacyjnego 

funkcjonowania Zarządu oraz Wydziałów i Komisji.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

Uchwała nr II/22 z dnia 11 lutego 2010 roku                                                                           

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

przyjęcia schematu organizacyjnego Biura PZPN  

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) w zw. z art. 63 Statutu PZPN oraz § 3 pkt 38) Regulaminu 

Zarządu PZPN  postanawia się, co następuje: 

 

I. Przyjmuje się schemat organizacyjny Biura PZPN stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

Uchwały. 



 

II. Traci moc Uchwała nr IX/210 z dnia 17 czerwca 2009 roku                                                                           

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia schematu organizacyjnego 

Biura PZPN.  

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

Uchwała nr II/23 z dnia 11 lutego 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży i diet dla działaczy PZPN 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt b) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Przyjmuje się, że łącznie zryczałtowane koszty podróży i diet zwracane działaczom PZPN, 

realizującym statutowe cele i zadania, obliczane są w wyniku przemnożeni liczby kilometrów 

(od miejsca stałego zamieszkania lub pobytu danej osoby do miejsca realizacji zadań 

związkowych i z powrotem) przez stały współczynnik 0,45 za kilometr.  

 

II. Zryczałtowane koszty podróży i diet, o których mowa w pkt I nie przysługują w przypadku 

korzystania z samochodów pozostających w zasobach Związku. 

 

III. Traci moc Uchwała nr 1/8 z dnia 10 stycznia 2005 roku Prezydium Zarządu PZPN. 

 

IV. Realizację niniejszej Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN i 

Departamentowi Finansowo-Księgowemu PZPN. 

 

V. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato           

 

 

Uchwała nr II/24 z dnia 11 lutego 2010 roku                                                                           

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie   

wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie PKOL 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Delegatami Polskiego Związku Piłki Nożnej na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 

PKOL w dniu 17 kwietnia 2010 roku są: Prezes PZPN – Pan Grzegorz Lato oraz Członek 

Zarządu PZPN – Pan Stefan Antkowiak.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

 

 



Uchwała nr II/25 z dnia 11 lutego 2010 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia  

Uchwały Komisji ds. Nagłych z dnia 21 stycznia 2010 roku dot.  

zmiany miejsca rozegrania mecze Polska-Bułgaria 

   

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie 

zmiany miejsca rozegrania mecze Polska-Bułgaria.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

Uchwała nr II/26 z dnia 11 lutego 2010 roku                                                                        

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia cen biletów  

na mecz towarzyszki Polska – Bułgaria  

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Ustala się następujące ceny biletów na mecz towarzyszki Polska - Bułgaria, który odbędzie 

w dniu 3 marca 2010 roku na stadionie Polonii w Warszawie: 

 

1. Trybuna główna – 40 zł; 

2. Trybuna „kamienna” – 20 zł.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

Uchwała nr II/27 z dnia 11 lutego  2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmian w Uchwale nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu PZPN 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r)  Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I.W Uchwale nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 r. Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników 

występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej 

wprowadza się następujące zmiany:  

 

 1. W § 70 skreśla się ust. 7.  

 2. W § 72 skreśla się ust. 9.  

 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 



Uchwała nr II/28 z dnia 11 lutego 2010 roku                                                                           

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany  

Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt h) w zw. z art. 47 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I. W Uchwale nr III/70 z dnia 17 grudnia 2008 roku z późn. zm. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 1 po wyrazie „majątkowym” dodaje się wyrazy „lub niemajątkowym mogących być 

przedmiotem ugody”. 

2. W § 4 ust. 1 po wyrazie „majątkowe” dodaje się wyrazy „lub spory o prawa niemajątkowe 

mogące być przedmiotem ugody”.  

3. Dotychczasowy § 7 otrzymuje numerację § 7 ust. 1. 

4. W § 7 dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu: „2. Zapis na Sąd Polubowny obejmujący spory 

z zakresu prawa pracy może być sporządzony tylko po powstaniu sporu i wymaga 

zachowania formy pisemnej.” 

5. Dotychczasowy § 9 otrzymuje numerację § 9 ust. 1.   

6. W § 9 ust. 1 po wyrazie „majątkowych” dodaje się wyrazy „i niemajątkowych”.  

7. W § 9 dodaje się nowy ust. 2 w następującym brzmieniu: „2. Wymaganie dotyczące formy 

zapisu na Sąd Polubowny jest spełnione także wtedy, gdy zapis zamieszczony został w 

wymienionych między stronami pismach lub oświadczeniach złożonych za pomocą środków 

porozumienia się na odległość, które pozwalają utrwalić ich treść. Powołanie się w umowie 

na dokument zawierający postanowienie o poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie Sądu 

Polubownego spełnia wymagania dotyczące formy zapisu na Sąd Polubowny, jeżeli umowa ta 

jest sporządzona na piśmie, a to powołanie się jest tego rodzaju, że czyni zapis częścią 

składową umowy.” 

8. § 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„1. Zespół Orzekający może orzekać o swej właściwości, w tym o istnieniu, ważności albo 

skuteczności zapisu na Sąd Polubowny. Nieważność albo wygaśnięcie umowy podstawowej, 

w której zamieszczono zapis na Sąd Polubowny, samo przez się nie oznacza nieważności lub 

wygaśnięcia zapisu. 

2. Zarzut braku właściwości Sądu Polubownego może być podniesiony nie później niż w 

odpowiedzi na pozew lub w innym terminie określonym przez strony, chyba że przed 

upływem terminu strona nie znała i przy dołożeniu należytej staranności nie mogła poznać 

podstawy takiego zarzutu albo jego podstawa powstała dopiero po upływie tego terminu. W 

obu wypadkach Zespół Orzekający  może rozpoznać zarzut podniesiony po terminie, jeżeli 

uzna opóźnienie za usprawiedliwione. Wyznaczenie arbitra przez stronę lub uczestniczenie 

strony w jego wyznaczeniu nie pozbawia jej prawa do podniesienia tego zarzutu. Zarzut, że 

zgłoszone w toku postępowania żądanie strony przeciwnej wykracza poza zakres zapisu na 

Sąd Polubowny, powinien być podniesiony niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania. 

Zespół Orzekający może rozpoznać zarzut podniesiony po tym terminie, jeżeli uzna 

opóźnienie za usprawiedliwione. 

3. W przypadku braku właściwości Sądu Polubownego pozew ulega odrzuceniu na rozprawie 

lub na posiedzeniu niejawnym.”  

9. § 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1. Piłkarski Sąd Polubowny składa się od 21 

do 23 arbitrów powołanych przez Zarząd PZPN. 

2. Kadencja Piłkarskiego Sądu Polubownego wynosi 4 lata i jest równa kadencji Zarządu. 

3. Arbitrzy Piłkarskiego Sądu Polubownego mogą podlegać ponownemu powołaniu na dalsze 

kadencje. 



4. Członkiem Sądu Polubownego nie może być sędzia państwowy. Nie dotyczy to sędziów w 

stanie spoczynku.” 

10. W § 15 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „1. Przewodniczący, 

Wiceprzewodniczący i Sekretarz Sądu Polubownego są powoływani i odwoływani przez 

Zarząd PZPN spośród arbitrów Piłkarskiego Sądu Polubownego.”   

11. W § 16 po wyrazie „tym” dodaje się wyrazy „wykonuje bądź”, zaś wyrazy „ust. 3” 

zastępuje się wyrazami „ust. 4”. 

12. W § 22 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „2. Każda ze stron może 

wyznaczyć jednego arbitra oraz - na wypadek przeszkody – jednego arbitra zastępczego z 

listy członków Sądu Polubownego, zaś obaj arbitrzy wybierają z tej listy superarbitra, który 

przewodniczy Zespołowi Orzekającemu.” 

13. W § 22 dodaje się nowy ust. 3 w następującym brzmieniu: „3. W przypadku  nie 

wyznaczenia arbitra zastępczego przez strony, arbiter ten – w razie konieczności – jest 

wyznaczany przez Prezydium Sądu.”. 

14. W § 24 po wyrazie „-” dodaje się wyrazy „z urzędu lub”. 

15. W § 37 po wyrazie „majątkowy” dodaje się wyrazy „lub spór o prawa niemajątkowe 

mogący być przedmiotem ugody”. 

16. W § 39 ust. 1 pkt a) po wyrazach „adresów,” dodaje się wyrazy „adresów mailowych, 

telefonów kontaktowych,”. 

17. W § 39 ust. 1 pkt c) po wyrazie „sporu” dodaje się wyrazy „w kwocie brutto.”. 

18. W § 57 ust. 2 wyrazy „ustawa wiąże” zastępuje się wyrazami „przepisy wiążą”. 

19. Dotychczasowy § 58 otrzymuje numerację § 58 ust. 1. 

20. W § 58 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu: „2. Jeżeli strony zawarły ugodę przed 

Sądem Polubownym, Sąd Polubowny umarza postępowanie.”. 

21. W § 60 ust. 1 wyraz „publiczne” zastępuje się wyrazem „jawne”. 

22. W § 60 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „O terminie i miejscu rozprawy 

Przewodniczący Zespołu Orzekającego zawiadamia strony i pełnomocników stron.”. 

23. W § 61 dodaje się nowy ust. 6 w następującym brzmieniu: „Każda ze stron może 

wprowadzić po 2 mężów zaufania, którzy mogą przysłuchiwać się sprawie. Mężem zaufania 

może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.”. 

24. W § 75 ust.1 przed wyrazami „w celu” dodaje się wyrazy „Zgodnie z art. 1166 § 1 kpc”. 

25. W § 75 dodaje się nowe ust. 6-9 w następującym brzmieniu: 

„6. Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, Sąd Polubowny na wniosek strony, która 

uprawdopodobniła dochodzone roszczenie, może postanowić o zastosowaniu takiego sposobu 

zabezpieczenia, który uzna za właściwy ze względu na przedmiot sporu. Wydając takie 

postanowienie, sąd polubowny może uzależnić jego wykonanie od złożenia stosownego 

zabezpieczenia. 

7. Na wniosek strony Sąd Polubowny może zmienić lub uchylić postanowienie wydane na 

podstawie ust. 6. 

8. Postanowienie Sądu Polubownego o zastosowaniu tymczasowego środka 

zabezpieczającego podlega wykonaniu po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd. 

9. Jeżeli zastosowanie zarządzonego przez Sąd Polubowny tymczasowego środka 

zabezpieczającego było oczywiście nieuzasadnione, strona, na rzecz której środek ten został 

zastosowany, odpowiada za wynikłą stąd szkodę. Roszczenie o naprawienie szkody może być 

dochodzone także w toczącym się postępowaniu przed sądem polubownym.”. 

26. W § 83 ust. 1 pkt d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „rozstrzygnięcie o 

kosztach,”. 

27. W § 83 ust. 1 dotychczasowe pkt d)-e) otrzymują numerację e)-f). 



28. § 91 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Poza wypadkami, o których mowa w art. 

1190 § 1 i art. 1196 § 1 kpc, Sąd Polubowny wydaje postanowienie o umorzeniu 

postępowania, gdy: 

a) powód cofnął pozew, chyba że pozwany się temu sprzeciwił, a sąd polubowny uznał, że ma 

on uzasadniony interes w ostatecznym rozstrzygnięciu sporu, 

b) stwierdził, że dalsze prowadzenie postępowania stało się z innej przyczyny zbędne lub 

niemożliwe.”. 

29. Dotychczasowe §§ 91 – 105 otrzymują numerację §§ 92 – 106. 

30. W § 92 wyrazy „2 tygodni” zastępuje się wyrazami „14 dni”. 

31.  § 107 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Akta spraw wraz oryginałem wyroku Sąd 

Polubowny przechowuje we własnym archiwum pod nadzorem Sekretarza Sądu.”. 

32. Dotychczasowe §§ 107 – 118 otrzymują numerację §§ 108 – 119.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

   

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

  

    

Uchwała nr II/29 z dnia 11 lutego 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie stanowiska Polskiego Związku Piłkarzy dot. Regulaminu Izby ds. Rozstrzygania 

Sporów Sportowych 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Zarząd PZPN nie przyjmuje propozycji zmian w projekcie Regulaminu Izby ds. 

Rozstrzygania Sporów Sportowych zaproponowanych w piśmie Polskiego Związku Piłkarzy 

w piśmie z dnia 26 stycznia 2010 roku. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato    

 

 

Uchwała nr II/30 z dnia 11 lutego 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. systemu Ekstranet 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Powołuje się Zespół Roboczy w celu przygotowania koncepcji marketingowego 

wykorzystania systemu Ekstranet w następującym składzie: 

 

1. Ireneusz Serwotka 

2. Eugeniusz Nowak 

3. Edward Potok 

4. Zdzisław Kręcina 

5. Przedstawiciel Departamentu Prawnego PZPN 

6. Przedstawiciel Kancelarii Mec. Marcina Wojcieszaka. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Prezes PZPN Grzegorz Lato 



Uchwała nr II/31 z dnia 11 lutego 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. przygotowania projektu Uchwały Zarządu 

PZPN dot. nadawania klas sportowych 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Powołuje się Zespół Roboczy, w celu przygotowania projektu Uchwały Zarządu PZPN dot. 

nadawania klas sportowych, w następującym składzie:  

 

1. Janusz Matusiak 

2. Jan Bednarek 

3. Edward Potok 

4. Eugeniusz Nowak 

5. Zdzisław Kręcina 

6. Przedstawiciel Departamentu Prawnego PZPN.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

  

 

Uchwała nr II/32 z dnia 11 lutego 2010 roku  Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. realizacji ugody zawartej przez 

Związek z RKS Radomsko w dniu 6 września 2006 roku 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 

I. Po zapoznaniu się z treścią wystąpienia Prezydent Miasta Radomsko z dnia 25 listopada 

2009 roku przesłanego w sprawie BRP 0717 – 27/2009 oraz opinią Komisji powołanej przez 

Zarząd PZPN do wypracowania stanowiska w niniejszej sprawie na bazie istniejącej 

dokumentacji z lat 2003 – 2009, w tym zatem  odnoszącej się również do przebiegu 

postępowania wewnątrzzwiązkowego w sprawie zawodnika Branko Rasica, stanowiącego 

zarzewie późniejszego sporu prawnego pomiędzy Związkiem i RKS Radomsko przed 

Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim postanawia się, 

co następuje:  

 

1. Zarząd PZPN przyjmuje za nadal obowiązujące uchwały:  nr 13/84 z dnia 15 września 

2003 roku Prezydium Zarządu PZPN, nr V/44 z dnia 27 września 2004 roku Zarządu PZPN, 

nr III/43 z dnia 21 marca 2005 roku Zarządu PZPN oraz IV/70 z dnia 30 czerwca 2005 roku 

Zarządu PZPN. Z treści tych dokumentów wynika, iż orzeczenia związkowych organów 

dyscyplinarnych, tj. Wydziału Dyscypliny PZPN i Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN 

w sprawie zawodnika Branko Rasica nie zostały w ogóle zaskarżone przez RKS Radomsko 

do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOL w trybie art. 41 ustawy z dnia 18 stycznia 

1996 roku o kulturze fizycznej, przewidującego kontrolę decyzji dyscyplinarnych i 

regulaminowych polskich związków sportowych. O istnieniu jakiejkolwiek szkody po stronie 

RKS Radomsko można byłoby mówić tylko wówczas, gdyby Trybunał PKOL uchylił 

przedmiotowe decyzje dyscyplinarne, zaś w toku dalszego postępowania 

wewnątrzzwiązkowego zostałyby one zmienione na korzyść klubu.  

     Fakt nie zaskarżenia decyzji Wydziału Gier i Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN w 

terminie prekluzyjnym 30 dni musi być traktowany jako niemożność wywodzenia 



jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z prawomocnie zakończonego i nie poddanego 

dalszej kontroli postępowania wewnątrzzwiązkowego.  

     W tym kontekście Zarząd PZPN nie stwierdza żadnych podstaw prawnych do wypłacenia 

na rzecz Miasta Radomska kwoty 3.400.000 zł. Tym samym nie można odnieść się  

pozytywnie do propozycji sformułowanej w końcowym fragmencie pisma  Prezydent Miasta 

Radomsko z dnia 25 listopada 2009 roku.  

 

2. Zarząd PZPN  następnie stwierdza, iż Polski Związek Piłki Nożnej  nie pełni  nigdy w 

praktyce obowiązków inwestora przy budowie lub modernizacji jakichkolwiek obiektów 

piłkarskich w naszym kraju. Nie finansuje również lub nie współfinansuje takich inwestycji. 

Dotyczy to także wszelkich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w związku z 

organizacją  EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie.  W statucie Związku nie jest przewidziana 

żadna ze wskazanych form pomocy dla członków Związku (wojewódzkich związków piłki 

nożnej i klubów piłkarskich) ani też innych podmiotów, w tym także instytucji 

samorządowych.  

    Należy przy tym zauważyć, iż PZPN jest jednym z nielicznych polskich związków 

sportowych, których działalność statutowa nie jest dotowana ze środków pozostających w 

gestii Ministra Sportu i Turystyki. Stąd też nie może wchodzić również w rachubę uzyskanie 

dofinansowania do 70 % wartości kosztorysowej inwestycji.  

 

3. Mając powyższe na uwadze i uwzględniając fakt, że poprzednio działające kierownictwo 

PZPN podpisało w dniu 6 września 2006 roku ugodę z RKS Radomsko – której warunki 

zostały przyjęte uchwałą nr 12/99 Prezydium Zarządu PZPN z dnia 24 sierpnia 2006 roku 

Zarząd PZPN zobligowany jest postąpić zgodnie z zasadami określonymi w treści uchwały nr 

XV/369 z dnia 29 października 2009 roku. W związku z powyższym Zarząd PZPN  

postanawia: 

 

1. zwrócić się do Prezydenta Miasta Radomsko o przygotowanie wniosku Gminy o 

umieszczenie stadionu w Radomsku w planie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, 

zawierającego w szczególności określenie przeznaczenia obiektu, podmiotów z niego 

korzystających oraz wkładu finansowego Miasta Radomsko w modernizację stadionu.  

 

2. po otrzymaniu przedmiotowego wniosku wystąpić do Ministra Sportu i Turystyki z 

propozycją umieszczenia stadionu w Radomsku w planie inwestycji o szczególnym znaczeniu 

dla sportu, na którym przy udziale PZPN i Łódzkiego Związku Piłki Nożnej mogłyby być 

rozgrywane, w razie istnienia ku temu warunków, mecze międzynarodowe zespołów 

juniorów.  

 

3. upoważnić członków Komisji do odbycia rozmów z Prezydentem Miasta Radomska co do 

trybu przygotowania wniosku, o którym mowa w ust.1, zobowiązując do powiadomienia o ich 

wyniku kierownictwo PZPN.   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                     

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  



Walne Zgromadzenie 

Zarząd 

Komisja ds. Nagłych 

Sekretarz Generalny 

Biuro PZPN Dyrektor 

Sportowy 

Wydziały i komisje 

statutowe 

Wydział Szkolenia 

Wydział                        

ds. Bezpieczeństwa na 

Obiektach Piłkarskich 

Wydział Piłkarstwa 

Amatorskiego 

Wydział Piłkarstwa 

Młodzieżowego 

 
 

Wydział ds. Funduszy 

Strukturalnych 

Wydział Piłkarstwa 

Kobiecego 

Wydział Futsalu 

Wydział Piłkarstwa 

Profesjonalnego 

Komisja Medyczna 

Komisja ds. Mediów 

Komisja ds. Piłki 
Plażowej 

Komisja ds. Licencji 

Menedżerskich 

Inne wydziały i 

komisje 

Rzecznik Etyki 

Rzecznik 

Dyscyplinarny 

Rzecznik Ochrony 

Prawa Związkowego 
 

Komisje Licencyjne 

Ekstraklasy 

I Ligi 

II Ligi 

Odwoławcza 

Związkowy 
Trybunał 

Piłkarski 

 

Piłkarski Sąd 
Polubowny 

 

Wydział 

Dyscypliny 
 

Komisja ds. 

Współpracy z 
Organizacjami 

Samorządowymi i 

Społecznymi 
 

Komisja ds. 
Współpracy z LZS, 

AZS i SZS 

Komisja Odznaczeń 

Komisja ds. Ustalania 
Ekwiwalentu za 

Wyszkolenie 

Zawodnika 

Komisja ds. 

Dokumentacji i 

Zasobów Archiwalnych 

Wydział Zagraniczny 

Wydział Gier 

Komisja ds. Etyki i Fair 
Play 

Kolegium Sędziów 

Klub Wybitnego 

Reprezentanta 

Klub Seniora 

Komisja Rewizyjna 

Izba ds. 

Rozstrzygania 
Sporów 

Sportowych 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/20 z dn. 11 lutego 2010 r. 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/21 z dn. 11 lutego 2010 r. 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

Prezes PZPN 

Grzegorz Lato 

Wiceprezes  

ds. Organizacyjno-Finansowych 

Rudolf Bugdoł 
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ds. Szkoleniowych 

Antoni Piechniczek 
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