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REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO 
POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 
 
 

Na podstawie art.34 § 1 pkt „h” w zw. z art. 48 § 5 i § 6 Statutu PZPN 
postanawia się co następuje: 
 
 
 I   POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

 W ramach Polskiego Związku Piłki Nożnej działa Rzecznik Dyscyplinarny 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, zwany dalej Rzecznikiem, powoływany                                
i odwoływany przez Zarząd PZPN. 
 

§ 2 
 

 Funkcję Rzecznika powinna wykonywać osoba o wykształceniu prawniczym                     
i nieposzlakowanej opinii. Kandydatura, przed jej powołaniem, powinna uzyskać 
pozytywną opinię organu nadzorującego PZPN, tj. Ministra Sportu i Turystyki. 
 

§ 3 
 

 Bieżący nadzór nad działalnością Rzecznika sprawuje Prezes PZPN                           
lub wyznaczony przez niego jeden z Wiceprezesów PZPN. 
 

§ 4 
 
 Rzecznik działa na wszystkich szczeblach rozgrywek prowadzonych przez PZPN, 
Ekstraklasę SA, wojewódzkie związki piłki nożnej i podległe im struktury w sprawach: 
 - korupcji; 
 - dopingu; 
 - rażących przypadków rasizmu i ksenofobii; 
 - rażących przypadków chuligaństwa  
związanych z meczami piłki nożnej. 
 

§ 5 
 

 Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN zobowiązany jest 
niezwłocznie – w pierwszym roboczym dniu po rozegranym meczu – przesłać 
Rzecznikowi kopie raportów delegata lub obserwatora, w którym opisano każde 
zdarzenie o charakterze chuligańskim, rasistowskim lub ksenofobicznym zaistniałym na 
meczach z udziałem drużyn Ekstraklasy, I lub II ligii. 

§ 6 
 

Organy dyscyplinarne wojewódzkich związków piłki nożnej zobowiązane są do 
niezwłocznego powiadomienia Rzecznika o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego o 
każde zdarzenie opisane w § 4. 
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Rzecznik podejmuje decyzje o przejęciu sprawy do własnego prowadzenia lub 
pozostawieniu jej do dalszego prowadzenia właściwemu miejscowo organowi 
dyscyplinarnemu, o czym niezwłocznie powiadamia wojewódzki związek piłki nożnej. 

 
§ 7 

 
 1). Wszystkie komórki organizacyjne PZPN, Ekstraklasy SA, związków piłki nożnej 
i klubów są zobowiązani do udzielenia natychmiastowej i wszechstronnej pomocy 
Rzecznikowi w sprawach, o których mowa w § 4. 
 
 2). Za niedopełnienie obowiązków opisanych w ust.1. wobec winnych mogą być 
wymierzone kary dyscyplinarne. 
 

§ 8 
 

 W przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa zaistnienia przestępstwa 
korupcji związanego z piłką nożną, Rzecznik zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić o powyższym właściwe miejscowo do stwierdzonego przestępstwa organy 
ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 
 
 

II POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE 
 
 

§ 9 
 

 W przypadku zaistnienia zdarzenia uzasadniającego popełnienie przewinienia 
dyscyplinarnego wymienionego w § 4 – Rzecznik niezwłocznie przeprowadza 
postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. 
 

§ 10 
 

 W toku postępowania wyjaśniającego Rzecznik dąży do ustalenia stanu 
faktycznego poprzez użycie wszelkich dostępnych mu środków dowodowych, a m.in. 
raportów delegata, sędziego zawodów i obserwatora, rozmów ze świadkami zdarzeń, 
ustaleń medialnych, rozmów z osobami odpowiedzialnymi za niedopuszczenie do 
zdarzeń, wykorzystanie ustaleń organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, rozmów 
ze sprawcami przewinień itp. 
 

§ 11 
 

 1). Niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, Rzecznik 
przedstawia zebrane materiały wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego lub o odmowę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego do 
właściwego do wydania orzeczenia organu dyscyplinarnego. Do wniosku o wszczęcie 
winno być dołączone stanowisko Rzecznika z propozycją wysokości kary. 
 
 2). Rzecznik ma prawo wzięcia udziału w posiedzeniu właściwego organu 
dyscyplinarnego, celem przedstawienia zasadności swojego wniosku. 
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§ 12 
 

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rzecznik ma prawo do korzystania 
przy czynnościach opisanych w § 10 z pomocy innych dobranych przez siebie osób. 
Powyższe nie dotyczy decyzji opisanej w § 11. 
 

§ 13 
 

1). W sytuacjach nadzwyczajnych, nie cierpiących zwłoki, gdy wymaga tego 
dobro sportu, a zwłaszcza porządek i dyscyplina związkowa, Rzecznik ma prawo 
zastosować środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w prawach: 
 a) zawodnika – do uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich, 
 b) klubu – do uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich, 

c) trenera – do prowadzenia drużyny w czasie meczów pucharowych 
                   i mistrzowskich, 
d) działacza klubowego – do oficjalnego reprezentowania klubu, 
e) działacza związkowego – do sprawowania funkcji w PZPN i związku piłki 
                                           nożnej, 
f) sędziego – do prowadzenia zawodów piłkarskich, 
g) obserwatora i delegata – do prowadzenia obserwacji i innej działalności  
                                           obserwacyjnej i kwalifikacyjnej. 
2). Okres zastosowania środka zapobiegawczego, o którym mowa w ust.1, trwa 

do czasu pierwszego posiedzenia właściwego organu dyscyplinarnego poświeconego 
rozpatrzeniu tej sprawy. 

3). Podmiotowi, wobec którego zastosowano środek zapobiegawczy, przysługuje 
prawo złożenia zażalenia na tę decyzję w terminie 3 dni od jego zastosowania. 
Zażalenie składa się do Wydziału Dyscypliny PZPN za pośrednictwem Rzecznika. 
 

§ 14 
 

1). Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego Rzecznik ustali okoliczności 
uzasadniające popełnienie przewinienia dyscyplinarnego innego niż opisanego 
w § 4, może kontynuować prowadzenie postępowania wyjaśniającego również 
w tej sprawie lub wyłączyć materiały i powiadomić o powyższym właściwy do 
orzekania organ dyscyplinarny. 
 
2). W przypadku kontynuowania prowadzenia postępowania wyjaśniającego, 
przepisy §10, §11, §12 i §13 stosuje się odpowiednio. 

 
III POSTĘPOWANIE  UPROSZCZONE 

 
§ 15 

 
1. W sprawach chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii, jeżeli okoliczności zdarzenia 

nie budzą wątpliwości i nie wymagają zbierania dodatkowych dowodów, informacji lub 
wyjaśnień obwinionego, Rzecznik niezwłocznie po otrzymaniu informacji o takim 
zdarzeniu zwraca się pisemnie do obwinionego podmiotu z propozycją wymierzenia 
konkretnej kary dyscyplinarnej (zasadniczej i dodatkowej), zakreślając 24- godzinny 
termin na pisemną odmowę. Brak negatywnej pisemnej odpowiedzi w w/w 
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zakreślonym terminie uznaje się za zgodę obwinionego na dobrowolne poddanie się tej 
karze. 

2. W sytuacji opisanej w ust.1. Rzecznik, w terminie 24-godzin po uzyskaniu 
zgody obwinionego na zaproponowaną karę, przedstawia właściwemu do wydania 
orzeczenia organowi dyscyplinarnemu wniosek o wydanie orzeczenia orzekającego 
konkretną uzgodnioną karę bez przeprowadzenia postępowania. 

 
§ 16 

 
 Organ dyscyplinarny jest związany wnioskami o ukaranie uzgodnionymi przez 
Rzecznika z obwinionym i nie może ich zmienić, chyba że wniosek postuluje karę nie 
przewidzianą za popełnienie konkretnie zarzucanego czynu lub wykracza poza zakres 
przewidziany w Regulaminie Dyscyplinarnym. 
 

§ 17 
 

 Od orzeczenia uwzględniającego uzgodniony wniosek o ukaranie odwołanie nie 
przysługuje. 
 

§ 18 
 

W przypadku braku porozumienia pomiędzy Rzecznikiem a obwinionym 
podmiotem co do wysokości kary dyscyplinarnej, Rzecznik przedstawia całość 
materiałów właściwemu do wydania orzeczenia organowi dyscyplinarnemu. W takim 
przypadku organ dyscyplinarny nie jest związany stanowiskiem stron i wydaje 
orzeczenie zgodnie z własną oceną. 
 

§ 19 
 

 
W sytuacji opisanej w § 18 uprawnienie z § 11 ust.2 stosuje się odpowiednio. 

 
 

IV  POSTĘPOWANIE  ODWOŁAWCZE 
 

§ 20 
 

W sytuacji opisanej w § 11 właściwy organ dyscyplinarny niezwłocznie doręcza 
Rzecznikowi zapadłe w tej sprawie orzeczenie wraz z uzasadnieniem. 

 
§ 21 

 
 1. Niezależnie od sytuacji opisanej w § 20 wszystkie organy dyscyplinarne 
(również kluby) na wszystkich szczeblach rozgrywek mają obowiązek niezwłocznego 
nadesłania w dowolnej formule ( np. fax, elektroniczne nośniki przekazu ) do Rzecznika 
wydanych przez siebie orzeczeń wraz z uzasadnieniami – zarówno w I jak i w II 
instancji – dotyczących przewinień opisanych w § 4. W orzeczeniach wydanych w I 
instancji winno znaleźć się pouczenie o przysługującym również Rzecznikowi 
Dyscyplinarnemu PZPN prawie złożenia odwołania. 
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 2. W przypadku nie korzystania z prawa do złożenia odwołania, Rzecznik winien 
niezwłocznie powiadomić organ dyscyplinarny o swojej decyzji. 
 3. Za niedopełnienie obowiązku wymienionego w ust.1 wobec winnych mogą być 
wymierzone kary dyscyplinarne. 
 

§ 22 
 

 Stwierdzając w orzeczeniach dyscyplinarnych I instancji naruszenie prawa 
związkowego, naruszenie przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na 
wynik sprawy lub niewspółmierność orzeczonej kary do przypisanego przewinienia 
dyscyplinarnego, Rzecznikowi przysługuje prawo złożenia na piśmie odwołania wraz                
z uzasadnieniem w terminie 14 dni od otrzymania skarżonego orzeczenia. Odwołanie 
składa się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie. 
 

§ 23 
 

 Odwołanie powinno zawierać: 
a) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone, ze wskazaniem, czy jest  
      zaskarżone w całości czy w części, 
b) zwięzłe przedstawienie zarzutów wraz z ich uzasadnieniem, 
c) wniosek o zmianę lub uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem zakresu żądania, 
d) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów wraz                               

z uzasadnieniem braku możliwości ich przedstawienia przed organem                  
I instancji. 

§ 24 
 

 1. Składając odwołanie od orzeczenia dyscyplinarnego Rzecznik może wnosić do 
organu dyscyplinarnego II instancji o : 
 - zmianę zaskarżonego orzeczenia co do kwalifikacji prawnej, lub  
             wysokości orzeczonej kary zasadniczej lub dodatkowej, 
 - uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego  
             rozpatrzenia przez organ I instancji. 
 2. Odwołanie może być również złożone na korzyść ukaranego. 
 

§ 25 
 

 Rozpoznawanie odwołania Rzecznika na każdym szczeblu jest zwolnione od 
obowiązku złożenia kaucji pieniężnej. 
 

§ 26 
 

 W toku postępowania odwoławczego § 11 ust.2 stosuje się odpowiednio. 
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V POSTĘPOWANIE KASACYJNE 
 

§ 27 
 

 Stwierdzając w orzeczeniu dyscyplinarnym wydanym w II instancji rażące 
naruszenie prawa związkowego poprzez błędną jego wykładnię, niewłaściwe 
zastosowanie lub brak zastosowania względnie naruszenie przepisów postępowania 
związkowego, jeżeli uchybienia te mogły mieć istotny wpływ dla rozstrzygnięcia 
sprawy, Rzecznikowi przysługuje prawo do złożenia na piśmie do Związkowego 
Trybunału Piłkarskiego kasacji w terminie 30 dni od otrzymania skarżonego orzeczenia 
II instancji. 

 
§ 28 

 
 Kasacja powinna zawierać: 

a) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone, ze wskazaniem, czy jest 
     ono zaskarżone w całości czy w części, 
b) przytoczenie zarzutów kasacyjnych i ich uzasadnienie, 
c)  wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądania  
     uchylenia. 

§ 29 
 

 Rozpoznawanie kasacji Rzecznika jest zwolnione od obowiązku złożenia kaucji 
pieniężnej. 

 
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 30 

 
 W procesie realizacji swych obowiązków Rzecznik jest niezależny i samodzielny. 
 

§ 31 
 

 Działalność Rzecznika od strony techniczno-organizacyjnej zabezpiecza Biuro 
PZPN. 

§ 32 
 

 Rzecznik ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu PZPN i innych 
organów statutowych PZPN. 

§ 33 
 

 Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz dokonywanie jego zmian 
przysługuje Zarządowi PZPN. 

§ 34 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 października 2008 roku  z mocą obowiązującą                            
od 1 stycznia 2009 roku. 


