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Pani Joanna Mucha 
Minister Sportu i Turystyki 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosimy o wyznaczenie terminu spotkania,  zapoznanie się ze stanowiskiem naszego klubu 

przesłanym Walnemu Zebraniu Delegatów Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego, które 

odbyło się dnia 11.06.2013r. w Drzonkowie, protokołem z konferencji, która odbyła się w dniu 

15.11.2012r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz pismem Pana Józefa Rutkowskiego z 

dnia 12.11.2012r. Chcielibyśmy prosić Panią Minister o  podjecie pilnie działań w trybie nadzoru nad 

związkami sportowymi wynikającego z ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, celem wyjaśnienia, 

czy działalność władz Związku jest zgodna z przepisami prawa oraz postanowieniami statutu. 

Mamy uzasadnione obawy, by twierdzić, że władze PZPnow. działają niezgodnie z prawem i 

na niekorzyść sportu pięciobój nowoczesny, chcielibyśmy przedstawić je Pani osobiście. 

Jesteśmy klubem szkolącym dzieci młodzież od podstaw. W swojej działalności staramy się 

kierować dobrem zawodnika i tworzyć mu przez cały przebieg kariery warunki do osiągnięcia 

sukcesów w wieku dojrzałym. Ponieważ nasze szkolenie na przestrzeni lat okazało się bardzo 

efektywne, absurdalnie  staliśmy się rywalem dla Poskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego.  

 

Działalność związku nie jest podporządkowana rozwojowi i popularyzacji pięcioboju 

nowoczesnego lecz konsumowaniu korzyści płynących z kierowania związkiem przez grupę osób 

zasiadających w jego władzach i z nimi związanych. 

Decyzje władz PZPnow. hamują rozwój dyscypliny usiłując ograniczyć jej zasięg do dwóch 

ośrodków w Polsce finansowanych ze środków ministerialnych. W Warszawie- OSSM Łomianki i w 

Drzonkowie. W ten sposób osoby działające w PZPNow. mają zagwarantowane zatrudnienie nie tylko 

na etatach administracyjnych, ale także szkoleniowych. Wykonują również szereg zadań szkoleniu 

towarzyszących osiągając przy tym osobiste korzyści.  
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Planując akcje i kalendarz związku jego władze nie kierują się względami szkoleniowymi i 

dostosowaniem ich terminów do potrzeb trenującej młodzieży i zawodników dorosłych. Niewłaściwa 

opieka wychowawcza i szkoleniowa w prowadzonych przez nie ośrodkach, zwłaszcza w OSSM w 

Łomiankach sprawia, że trafiająca tam, uzdolniona młodzież nie osiąga pułapu swoich możliwości i 

przedwcześnie rezygnuje z uprawiania sportu. Zawodnicy klubów, takich jak nasz, których zawodnicy 

skutecznie rywalizują o prymat w Polsce we wszystkich kategoriach wiekowych napotykają ze strony 

władz Związku szereg szykan, których celem jest zniechęcenie ich do uprawiania pięcioboju 

nowoczesnego w innych ośrodkach niż ośrodki PZPnow. i pod opieką innych trenerów. Odbiera im się 

perspektywy walki i rozwoju sportowego manipulując powołaniami na najważniejsze zawody 

międzynarodowe lub odbierając im prawo startu. 

Działalność PZPnow. spowodowała drastyczny spadek ilości osób uprawiających ten sport, a 

także osiągnięć Polski na arenie międzynarodowej. 

Byli olimpijczycy i osoby najbardziej zasłużone dla polskiego pięcioboju nowoczesnego 

dystansują się od decyzji jego władz. Osoby niegdyś tworzące tę dyscyplinę w Polsce apelują o 

odnowę i zmiany w Związku. Należą do nich dawni trenerzy z Drzonkowa, mekki  polskiego 

pięcioboju, Zbigniew Majewski i Józef Rutkowski.  Swoje obawy wielokrotnie wyrażał też ich 

odwieczny rywal z Warszawy Płk Bolesław Bogdan. Zaprzestali działalności w PZPnow. olimpijczyk, 

trener i były Prezes PZPNow. Poseł na Sejm RP Zbigniew Pacelt oraz  członek władz 

międzynarodowych i wieloletni sponsor Związku Roman Markowski. 

Jednak władzom PZPnow. wydaje się, że są bezkarne i nie liczą się niczyim zdaniem działając 

na rzecz swoich wąsko pojętych korzyści. Uważają, że mają do tego prawo ponieważ są władzami z 

wyboru. Ich wybór jest natomiast wynikiem manipulacji kluczem wyborczym. Władze PZPNow. 

wybierają się dzięki mandatom dwóch stowarzyszeń: ZKS Drzonków i St. PP CWKS Legia Warszawa. 

Legia od lat nie prowadzi samodzielnie żadnego szkolenia, jej trenerzy zatrudnieni są w rozmaity 

sposób przez PZPnow. a zawodnicy wstępują do klubu przychodząc do szkolenia centralnego w 

Warszawie. Klucz wyborczy oparty jest na wynikach sportowych w najważniejszych imprezach 

międzynarodowych, które mają szanse osiągać praktycznie wyłącznie zawodnicy Legii i ZKS 

powoływani na nie przez władze Związku! Małe stowarzyszone w PZPNow. kluby z całej Polski nie 

mają prawa wyborczego, bo ich zawodnicy nigdy osiągną poziomu sportowego wg którego 

rozdysponowywane są mandaty, a jeśli osiągną to w barwach Legii lub ZKS.  

 

W trakcie spotkania przedstawimy Pani wątpliwości dotyczące działalności Związku a 

zgłaszane na Walnym zebraniu Delegatów PZPnow w dniu 01.12.2012r., które pozostały do dnia 

dzisiejszego bez odpowiedzi. 


