
 

OGŁOSZENIA DOT. ZMIAN FORM PRAWNYCH KLUBÓW 
 

1. 
W związku z planowanym przejęciem sekcji piłki nożnej klubu Orlik Sobień przez klub 
Victoria Rąbień, klub przejmujący wzywa wszystkich wierzycieli, będących członkami PZPN 
bądź organami publiczno-prawnymi, do zgłaszania do Zarządu Towarzystwa Victoria Rąbień, 
wszelkich wierzytelności wobec klubu Orlik Sobień. Wyznacza się nieprzekraczalny termin 
zgłaszania wierzytelności do dnia 18 sierpnia 2016r. Powyższe wynika z zapisów zawartych 
w Uchwale Zarządu PZPN o członkostwie.  
 

2. 
W związku z planowanym przejęciem sekcji piłki nożnej klubu TMRF Widzew Łódź przez 
klub Stowarzyszenie RTS Widzew Łódź, klub przejmujący wzywa wszystkich wierzycieli, 
będących członkami PZPN bądź podmiotami publiczno-prawnymi, do zgłaszania do Zarządu 
Stowarzyszenia RTS Widzew Łódź wszelkich wierzytelności wobec klubu TMRF Widzew 
Łódź. Wyznacza się nieprzekraczalny termin zgłaszania wierzytelności do dnia 18 sierpnia 
2016r. Powyższe wynika z zapisów zawartych w Uchwale Zarządu PZPN o członkostwie.  
 

3. 
W związku z planowanym przejęciem Młodzieżowej Sekcji Piłki Nożnej Radomiak 1910 
przez klub Radomiak Sp. z o.o. , klub przejmujący wzywa wszystkich wierzycieli, będących 
członkami PZPN bądź podmiotami publiczno-prawnymi, do zgłaszania do Radomiak Sp. z 
o.o. wszelkich wierzytelności wobec Młodzieżowej Sekcji Piłki Nożnej Radomiak 1910. 
Wyznacza się nieprzekraczalny termin zgłaszania wierzytelności do dnia 18 sierpnia 2016r. 
Powyższe wynika z zapisów zawartych w Uchwale Zarządu PZPN o członkostwie.  
 

4. 
Klub Sportowy „Sokół” OSiR Serock, w związku z podjęciem Uchwały nr 7/2016 z dnia 
23.03.2016 roku o przejęciu sekcji piłki nożnej Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” 
Serock, wzywa ewentualnych wierzycieli do zgłaszania roszczeń do PZPN w terminie 30 dni 
od ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 18 sierpnia 2016 r.  
 

5. 
Klub Sportowy KP Bystre w związku z podjęciem Uchwały nr 1/2016 z dnia 21.07.2016 roku 
o przejęciu klubu piłkarskiego Dąb Dobroszyce, wzywa ewentualnych wierzycieli do 
zgłaszania roszczeń do PZPN w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 27. 
sierpnia 2016 roku.  
 

6. 
Ludowy Klub Sportowy Ognisko Przeworno w związku z podjęciem Uchwały nr 3/2016 z dnia 
20.06.2016 roku o przejęciu klubu piłkarskiego Victoria Sarby, wzywa ewentualnych 
wierzycieli do zgłaszania roszczeń do PZPN w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, tj. 
do dnia 27. sierpnia 2016 roku.  
 

7. 
W związku z planowanym przejęciem sekcji piłki nożnej mężczyzn klubu Akademia Piłkarska 
LG przez klub Jaguar Gdańsk , Zarząd Akademii Piłkarskiej LG wzywa wszystkich 
wierzycieli, będących członkami PZPN bądź podmiotami publiczno-prawnymi, do zgłaszania 
do PZPN roszczeń wobec Akademii Piłkarskiej LG wskazując termin 30 dni na ich zgłaszanie 
tj. do dnia 29.08.2016. 
 

8. 



Zarząd W-MZPN w dniu 25 lipca 2016 roku wyraził zgodę na następujące połączenia klubów: 

– zbycie sekcji piłki nożnej przez GKS Błękitni Stary Olsztyn na rzecz TSIK Korona Klewki 

– zbycie sekcji piłki nożnej przez Don Bosco Ostróda na rzecz AP Ostróda 

– zbycie sekcji piłki nożnej przez LZS Magdalenka Markusy na rzecz KS Polonia Markusy 

Zbycie zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej klubu 

niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej na rzecz innego klubu, 

zgodnie z par. 18 ust. 3 uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej o członkostwie, prowadzi do połączenia klubów piłkarskich i obejmuje w szczególności: 

prawa z rejestracji znaków towarowych, autorskie prawa majątkowe do oznaczeń indywidualizujących 

oraz prawo do firmy. Nabywca staje się następcą prawnym zbywcy i jest zobowiązany do przyjęcia 

solidarnej odpowiedzialności ze zbywcą za jego (ich) dotychczasowe zobowiązania. 

Jednocześnie informujemy, że niniejsza informacja, stanowi ogłoszenia, o którym mowa par. 18 ust. 4 

uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o 

członkostwie, o zamiarze dokonania zbycia zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i 

materialnych sekcji piłki nożnej klubu niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach 

piłki nożnej na rzecz innego klubu. Tym samym wskazujemy termin 30 dni (do 28 sierpnia 2016 roku) 

na zgłaszanie do W-MZPN i PZPN wszelkich roszczeń wobec powyższych klubów. 

Zgodnie z par. 18 ust. 5 uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej o członkostwie W-MZPN zwrócił się do PZPN z prośbą o wyrażenie zgody na powyższe 

połączenia. Aby połączenia zostały sfinalizowane najpierw PZPN musi wyrazić zgodę, następnie kluby 

muszą uzupełnić dokumentację, po czym uchwałę o ostatecznym połączeniu musi zatwierdzić 

najpierw Zarząd W-MZPN, a potem Zarząd PZPN 

 


