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Uchwała nr XV/288 z dnia 30 listopada 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie realizacji ustaleo Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN z dnia 25 
listopada 2011 roku oraz działao mających na celu poprawę wizerunku PZPN przy 

równoczesnym zapewnieniu ochrony dóbr osobistych Polskiego Związku Piłki Nożnej i jego 
poszczególnych  działaczy 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Zarząd PZPN z satysfakcją przyjmuje fakt uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów 
Planu Strategicznego Związku na lata 2012-2019 oraz zmian statutowych sprawiających, iż 
PZPN dysponowad będzie statutem opartym na demokratycznych i transparentnych, a  także 
w pełni funkcjonalnych zasadach, oddzielających wyraźnie władze legislacyjne, wykonawcze i 
jurysdykcyjne.  
 
II. Zarząd PZPN przystępuje z dniem dzisiejszym do realizacji postanowieo Planu 
Strategicznego oraz nowych rozwiązao statutowych poprzez m.in.: 
1) opracowanie w najbliższym czasie zasad realizacji 9 nowych celów statutowych 
określonych w art. 11 § 1 Statutu PZPN,  
2) przygotowanie w ciągu najbliższych kilku tygodni Kodeksu Dyscyplinarnego PZPN 
zawierającego surowe kary celem eliminacji wszelkich patologicznych zjawisk z polskiej piłki 
nożnej, 
3) opracowanie w ciągu najbliższych kilku tygodni Regulaminu Wyborczego PZPN, 
określającego zasady wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN i Walne 
Zebrania Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej oraz zasady wyboru władz tych organizacji, 
zgodnie z Wzorcowym Kodeksem Wyborczym FIFA, Statutem PZPN oraz Ustawą z dnia 7 
kwietnia  1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach. 
4) opracowanie harmonogramu realizacji przez obecne organy statutowe Związku innych  
zadao, wynikających z Planu Strategicznego PZPN. 
  
III. Zarząd PZPN krytycznie ocenia patologiczne zjawiska ujawnione w ostatnim okresie w 
mediach, w które zostały zamieszane osoby ze ścisłego kierownictwa Związku, potępiając je i  
odcinając się od nich w sposób kategoryczny. Ocena prawna zachowao tych osób należy do 
właściwych organów paostwowych. Zarząd wyraża nadzieję, iż działania prokuratury 
doprowadzą do stwierdzenia, że nabycie działki pod przyszłą siedzibę Związku i wybór 
wykonawcy inwestycji nastąpiło w sposób zgodny z prawem, z wyłączeniem jakichkolwiek 
działao pozaprawnych.  
 
IV. Zarząd PZPN upoważnia osoby uprawnione do działao prawnych w imieniu Związku do  
wypowiedzenia umowy zawartej ze Sportową Akademią z siedzibą w Warszawie dot. 
świadczenia usług transportowych, przy równoczesnym zaproponowaniu kontrahentowi 
skróconego terminu wypowiedzenia do dnia 31 grudnia 2011 roku. W razie 



niezaakceptowania takiej propozycji PZPN wystąpi do sądu o rozwiązanie powyższej umowy 
na podstawie art. 357¹ kodeksu cywilnego z powołaniem się na klauzulę rebus sic stantibus. 
 
V. Zarząd PZPN stwierdza, iż zasada kadencyjności określona w statucie Związku stanowi 
podstawę jego działania i jest chroniona statutami FIFA i UEFA,  a jej początek rozpoczyna się 
z dniem wyboru nowych władz przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze 
Delegatów PZPN.   
 
VI. Zarząd PZPN  podejmie wszelkie możliwe działania prawne zmierzające do ochrony dóbr 
osobistych Związku i poszczególnych jego działaczy naruszane zarówno przez osoby ze 
środowiska piłkarskiego, jak i osoby trzecie. Upoważnia się Rzeczników: Dyscyplinarnego, 
Etyki i Ochrony Prawa Związkowego do składania wniosków o wszczęcie postępowao 
dyscyplinarnych w stosunku do osób, które swoimi działaniami naruszają istniejące regulacje 
dyscyplinarne w omawianym zakresie.  
                      
VII. Działając w ramach postanowieo ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie Zarząd 
PZPN przyjmuje, iż rozmowy w sprawie wyjaśnienia wszelkich aktualnych problemów 
polskiej piłki nożnej prowadzid będzie wyłącznie z Ministrem Sportu i Turystyki jako 
ustawowym organem nadzoru. Jednocześnie Zarząd PZPN zwraca się z apelem do działaczy 
piłkarskich o powstrzymanie się od podejmowania jakiejkolwiek dyskusji i rozmów z osobami 
ze świata polityki i sportu, które często nie znając statutów FIFA, UEFA i PZPN wypowiadają 
sprzeczne z nimi opinie, naruszające dobra osobiste Związku i jego działaczy oraz obliczone 
na wywołanie powszechnego niezadowolenia publicznego z działalności Związku.  
 
VIII. Zarząd PZPN na początku 2012 roku zwróci się do Ministra Sportu i Turystyki o podjęcie 
inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do zmiany ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie 
w kierunku uregulowania w tym akcie normatywnym m.in. kwestii dotyczących statusu 
prawnego zawodników oraz klubów sportowych, usytuowania w polskim sporcie 
regionalnych związków  sportowych oraz kwestii rozwiązywania sporów w sporcie, w sposób 
przewidziany w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej i w ustawie z 29 
lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym, w szczególności stwarzający ponownie 
uprawnienie stron do zaskarżania orzeczeo Trybunału Arbitrażowego PKOL do Sądu 
Najwyższego. 
 
IX. Z zastrzeżeniem treści pkt. VIII upoważnia się kierownictwo PZPN do podjęcia rozmów z 
Prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Prezesem Trybunału Arbitrażowego przy 
PKOL w sprawie ewentualnego przyjęcia kompetencji tej instancji arbitrażowej do 
rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji dyscyplinarnych i regulaminowych 
Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN i Izby d.s. Rozwiązywania Sporów Sportowych, w 
sposób nie powodujący konieczności kierowania sporów krajowych do Trybunału 
Arbitrażowego MKOL w Lozannie. 
 
X. Zobowiązuje się  Zastępcę  Sekretarza Generalnego PZPN – Pana Waldemara Baryło do 
przekazania treści niniejszej Uchwały w języku angielskim do FIFA i UEFA oraz informowania 
na bieżąco tych organizacji o sytuacji w Polskim Związku Piłki Nożnej. 
 
XI. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 
Prezes PZPN Grzegorz Lato         
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Uchwała nr XV/289 z dnia 30 listopada 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmiany list klasyfikacyjnych kandydatów na sędziów, asystentów, sędzin i 
asystentek międzynarodowych oraz futsalu i piłki plażowej na rok 2012 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Z list klasyfikacyjnych kandydatów na sędziów, asystentów, sędzin i asystentek 
międzynarodowych oraz futsalu i piłki plażowej na rok 2012 skreśla się Bartłomieja Lekkiego. 
 
II. Do list klasyfikacyjnych kandydatów na sędziów, asystentów, sędzin i asystentek 
międzynarodowych oraz futsalu i piłki plażowej na rok 2012 dodaje się Rafała 
Rostkowskiego. 
 
III.  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
 

290 
 

Uchwała nr XV/290 z dnia 30 listopada 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie odwołania Pana Zdzisława Kręciny  

z funkcji Sekretarza Generalnego PZPN 
 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt o) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Prezesa PZPN odwołuje się Pana Zdzisława Kręcinę z funkcji Sekretarza 
Generalnego PZPN. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
 

 


