
 

Uchwała nr III/41 z dnia 14 lipca 2006 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

Rzeczników Etyki Związków Piłki Nożnej 
 

 

Działając na podstawie § 33 pkt l) oraz uchwały nr I/12 z dnia 31 marca 2006 roku Zarządu 

PZPN w sprawie Regulaminu Rzecznika Etyki PZPN postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Rzecznik Etyki PZPN, działając w porozumieniu z Prezesami Związków Piłki Nożnej, 

powoła Rzeczników Etyki ZPN mających na celu promowanie, upowszechnianie i 

zabezpieczenie przestrzegania pozytywnych postaw, zachowań i wartości, określonych w 

Piłkarskim Kodeksie Etycznym oraz innych dokumentach PZPN i Związku Piłki Nożnej, 

nawiązujących do zasad fair play i uczciwej rywalizacji sportowej, opartej na regule równych 

szans konkurentów.  

   

 § 2 

 

1. Z zachowaniem kompetencji, wynikających z treści § 4 Rzecznicy Etyki ZPN korzystają z 

pełnej niezależności i swobody postępowania, podlegając jedynie w sferze organizacyjnej 

Prezesom poszczególnych Związków Piłki Nożnej.   

2. Rzecznik Etyki PZPN koordynuje działalność Rzeczników Etyki ZPN. 

 

§ 3  

 

Rzecznicy Etyki ZPN mogą działać na terenie właściwego dla nich Związku Piłki Nożnej. W 

przypadku stwierdzenia, iż sprawa przekracza obszar działania danego Związku powinni ją 

przekazać do Rzecznika Etyki PZPN.  

 

§  4  

 

Do szczegółowych kompetencji Rzeczników Etyki ZPN należy: 

 

1. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Piłkarskiego Kodeksu Etycznego PZPN przez 

członków ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów piłkarskich, 

licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, sędziów i działaczy piłkarskich, 

2. podejmowanie – we współdziałaniu ze statutowymi organami ZPN i właściwymi 

jednostkami organizacyjnymi Biura Związku – działań zmierzających do upowszechnienia 

etycznych zasad postępowania we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej na terenie 

działania Związku,      

3. inspirowanie, zachęcanie i kształtowanie rozwiązań formułujących wzorce pożądanych 

zachowań w środowiskach piłkarskich,  

4. przekazywanie do poszczególnych środowisk piłkarskich na terenie Związku zaleceń, 

informacji i materiałów promujących wartości etyczne futbolu oraz zasad fair play i uczciwej 

rywalizacji sportowej w piłce nożnej, pochodzących od władz PZPN i ZPN, organów 

państwowych i organizacji społecznych,   

5. napiętnowanie wszelkich zjawisk korupcjogennych i innych form oszustwa sportowego w 

piłce nożnej pojawiających się na terenie działania Związku,  



6. w razie potrzeby, występowanie za pośrednictwem Prezesa ZPN lub upoważnionej przez 

niego osoby do organów prokuratury i policji prowadzących postępowania przygotowawcze 

w sprawach dot. negatywnych zjawisk zachodzących w  piłce nożnej, w szczególności 

związanych z rozgrywkami piłkarskimi oraz dotyczącymi ich zakładami wzajemnymi i 

bukmacherskimi, 

7. przyjmowanie – osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonej przez Prezesa ZPN osoby – 

oświadczeń i wyjaśnień od osób ze środowiska piłkarskiego na terenie Związku, którym 

zależy na wyeliminowaniu patologicznych zjawisk z polskiego futbolu, 

8.  przekazywanie do Rzecznika Etyki PZPN spraw, których zakres przekracza działania 

danego Związku, 

9. formułowanie i przekazywanie  do Zarządu ZPN oraz Rzecznika Etyki PZPN wniosków i 

propozycji mających na celu wprowadzenie przepisów wewnątrzzwiązkowych eliminujących 

negatywne zjawiska w piłce nożnej na szczeblu regionalnym i krajowym 

 

§ 5 

 

Każda osoba będąca członkiem PZPN w rozumieniu Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

obowiązana jest udzielić Rzecznikowi Etyki ZPN, na jego żądanie lub osoby wyznaczonej 

przez Prezesa ZPN – pisemnych wyjaśnień dotyczących postawionego zarzutu naruszenia 

norm etyczno-moralnych w sferze piłki nożnej. 

 

§ 6  

 

Działalność Rzecznika Etyki ZPN zabezpiecza od strony techniczno-organizacyjnej Biuro 

Związku Piłki Nożnej. 

 

§ 7  

 

Przy wykonywaniu swojej funkcji Rzecznik Etyki ZPN może korzystać z pomocy prawników 

działających tak w ramach Związku jak i poza jego strukturami.  

 

§ 8 

 

Rzecznik Etyki ZPN ma prawo uczestniczyć w pracach Zarządu ZPN.  

 

§ 9 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

 

    

 

                                                                               Prezes  PZPN   Michał  Listkiewicz 


