UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Z DNIA 11 MAJA 2008 W SPRAWIE
ZWALCZANIA KORUPCJI W POLSKIEJ PIŁCE NOŻNEJ
Na podstawie art. 6 i art. 12 § 1 pkt 17) Statutu PZPN w związku z art. art. 2, 11, 12 pkt e) – i),
27 –31 ,35 ,40 ,42 ust. 3, 62, 75, 76, 77 ust. 2 i art. 152 Kodeksu Dyscyplinarnego FIFA
postanawia się, co następuje:
I
1. Korupcja w piłce nożnej jest, obok niedozwolonego dopingu farmakologicznego,
najgroźniejszym i najbardziej szkodliwym zjawiskiem o wymiarze patologicznym. Będąc
postacią oszustwa sportowego narusza reguły fair play i uczciwej rywalizacji opartej na
zasadzie równych szans konkurentów. Zgodnie z postanowieniami
Kodeksu
Dyscyplinarnego FIFA, korupcji w piłce nożnej dopuszcza się każdy podmiot (klub, osoba
fizyczna), który w szczególności usiłuje przekazać, przekazuje, obiecuje, a także otrzymuje
względnie godzi się na otrzymanie jakiejkolwiek korzyści majątkowej lub niemajątkowej
związanej z zawodami rozgrywanymi na szczeblu międzynarodowym lub krajowym, bądź
też z chęci zysku w inny sposób wpływa lub stara się wpłynąć na zniekształcenie rezultatu
współzawodnictwa sportowego.
2. Niezależnie od możliwej odpowiedzialności stosowanej na podstawie norm prawa
powszechnego (karnej, cywilnej czy administracyjnej) za korupcję i popełniane w związku z
nią przewinienia przekupstwa sportowego w piłce nożnej orzekane są w stosunku do
wszystkich podmiotów ruchu piłkarskiego sankcje dyscyplinarne.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZPN nie widzi żadnych podstaw do uchwalania
jakiejkolwiek abolicji, czy też darowania kar za przewinienia korupcyjne. Jednocześnie
zobowiązuje się Zarząd PZPN do wyraźnego uwypuklenia w Regulaminie Dyscyplinarnym
PZPN generalnej zasady i zarazem dyrektywy stosowania surowych kar dyscyplinarnych w
stosunku do wszystkich osób fizycznych działających w sporcie piłki nożnej, a także do
klubów, w indywidualnych sprawach, w szczególności odpowiadającym w najwyższej klasie
rozgrywkowej kwotom rocznej nagrody wypłaconej klubom za prawa medialne i reklamowe
od sponsorów (Orange, Canal+) w sezonie piłkarskim, w którym klub osiągnął korzyści za
przewinienia dyscyplinarne.
4. Z uwzględnieniem treści ust. 1 – 3 zobowiązuje się Wydział Dyscypliny PZPN oraz
Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN do orzekania istniejących sankcji dyscyplinarnych za
przekupstwo sportowe przewidzianych:
- w § 9 ust. 10 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w myśl którego, za usiłowanie,
rozmyślne odebranie lub zdobycie punktów w zawodach piłkarskich w zamian za korzyści
materialne lub z innych pobudek sprzecznych z zasadami sportowym, wymierza się:
1) klubom:
a) karę pieniężną w wysokości od 100.000 zł, a dla klubów Ekstraklasy i II ligi - do
wysokości rocznej nagrody wypłaconej klubom za prawa medialne i reklamowe
od sponsorów (Orange, Canal+) w sezonie piłkarskim, w którym miało miejsce
przewinienie dyscyplinarne;
b) karę walkoweru (w tym obustronnego), w

zależności od okoliczności

faktycznych konkretnego przypadku,
c) kara pozbawienia punktów (od 3 do 30 pkt),
d) zawieszenie lub pozbawienie licencji,
e) karę przeniesienia do niższej klasy rozgrywkowej (degradacji),
f) wykluczenie z PZPN.

2)

zawodnikom, trenerom, instruktorom, menedżerom piłkarskim, licencjonowanym
organizatorom imprez piłkarskich i działaczom piłkarskim:
a) karę pieniężną od 10.000 złotych,
b) karę dyskwalifikacji od 6 miesięcy,
c) inne kary dodatkowe,
d) wykluczenie z PZPN.

w § 9 ust. 10 b, za zaniechanie poinformowania organów ścigania lub organów
dyscyplinarnych o zachowaniu osoby podlegającej jurysdykcji organów dyscyplinarnych i
jurysdykcyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz wojewódzkich związków piłki nożnej
wyczerpujących znamiona przewinienia dyscyplinarnego z § 9 ust. 10, zawodnikom,
trenerom, instruktorów, menedżerom piłkarskim, licencjonowanym organizatorom imprez
piłkarskich, działaczom piłkarskim, a także sędziom, obserwatorom i delegatom wymierza
się:
- karę pieniężną,
- karę dyskwalifikacji od 3 miesięcy.
5. Orzeczone kary finansowe za przestępstwo korupcji (przewinienie przekupstwa
sportowego), niezależnie od innych sankcji, przeznaczone zostają na rozwój piłkarstwa
młodzieżowego. Ze środków tych finansowane będą w szczególności rozgrywki Młodej
Ekstraklasy, Michałowicza, Kuchara, Deyny, Górskiego oraz rozgrywki dzieci i młodzieży.
6. W stosunku do wszystkich osób fizycznych działających w polskiej piłce nożnej,
dopuszczających się umyślnie lub nieumyślnie (lekkomyślnie lub w sposób niedbały)
przewinień korupcyjnych stosować należy maksymalne w danym przypadku kary
przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym, a wobec osób wykonujących funkcje w
imieniu PZPN lub wojewódzkich ZPN w związku z rozgrywkami piłkarskimi kary wykluczenia
z organizacji (zgodnie z Kodeksem Dyscyplinarnym FIFA minimalna kara pieniężna nałożona
na osobę fizyczną powinna wynosić odpowiednik 10.000 franków szwajcarskich).
7. Analogiczne surowe sankcje, aż do wykluczenia ze struktur PZPN, należy stosować w
stosunku do podmiotów i osób uczestniczących, wbrew przepisom związkowym, w
zakładach bukmacherskich.
8. Upoważnia się Zarząd PZPN do zaostrzenia kar dyscyplinarnych przewidzianych w
Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN za stwierdzone przypadki popełnienia przestępstwa
dyscyplinarnego w warunkach dwóch czynów ciągłych oraz w przypadku ponownego
popełnienia czynu zabronionego, za które powinny być także bezwzględnie orzekane kary w
postaci wykluczenia klubu ze Związku, zaś w stosunku do osób fizycznych kary zakazu
dożywotniej działalności w sporcie.
Przez czyn ciągły należy rozumieć sytuację polegającą na tym, że sprawca popełnia wiele
zachowań podobnego rodzaju w okresie jednego sezonu rozgrywkowego, zanim zapadło
pierwsze orzeczenie, chociażby nieprawomocne za którekolwiek z przewinień.
9. O zastosowanych w stosunku do osób fizycznych karach dyscyplinarnych PZPN informować
będzie natychmiast władze FIFA, UEFA i inne narodowe federacje piłkarskie z wnioskiem o
rozciągnięcie orzeczonych kar na cały świat, zgodnie z Kodeksem Dyscyplinarnym FIFA.
10. W stosunku do zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, obserwatorów, menedżerów
piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich i działaczy piłkarskich,
którzy zostali prawomocnie skazani za przestępstwo korupcji w sporcie (obecnie 17 osób)
władze PZPN zobowiązane są występować z powództwami cywilnymi o ochronę dóbr
osobistych w trybie art. art. 23 i 24 kodeksu cywilnego, łącznie z żądaniami przeprosin i
zasądzenia zadośćuczynienia w trybie art. 448 kodeksu cywilnego.

II
11. Na podstawie art. 48 § 6 Statutu PZPN Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje
Zarząd PZPN do powołania w trybie pilnym Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN. Funkcję
Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN powinna wykonywać osoba spoza środowiska
piłkarskiego, będąca prawnikiem o ogromnym autorytecie i nieposzlakowanej opinii.
Kandydatura, przed Jej powołaniem, powinna uzyskać pozytywną opinię organu
nadzorującego PZPN - tj. Ministra Sportu i Turystyki.
12. W oparciu o art. 48 § 5 Statutu PZPN Rzecznik Dyscyplinarny PZPN działa na wszystkich
szczeblach rozgrywek prowadzonych przez PZPN, Ekstraklasę S.A. i Związki Piłki Nożnej w
sprawach: korupcji, dopingu, rażących przypadków rasizmu, ksenofobii i chuligaństwa.
13. Do zadań Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN w sprawach, o których mowa w pkt. 12 m.in.
należy:
- prowadzenie postępowań wyjaśniających,
- składanie

i

popieranie

wniosków

o

wszczęcie

postępowań dyscyplinarnych,

- wnoszenie środków zaskarżenia od orzeczeń organów dyscyplinarnych PZPN, Związków
Piłki Nożnej i klubów,
- stosowanie, w sytuacjach nadzwyczajnych nie cierpiących zwłoki, środków
zapobiegawczych w postaci czasowego zawieszenia klubów i osób fizycznych w prawach
członka PZPN, zawodnika, trenera, sędziego, obserwatora, delegata i działacza klubowego
do czasu najbliższego posiedzenia organu dyscyplinarnego właściwego do rozpatrzenia
konkretnej sprawy indywidualnej,
- zawiadamianie, w imieniu PZPN, organów ścigania o każdym przypadku możliwości
wystąpienia prawdopodobieństwa zjawiska korupcji.
14. Rzecznik Dyscyplinarny będzie etatowym pracownikiem PZPN z wynagrodzeniem
miesięcznym odpowiadającym minimum stanowisku Prokuratora Prokuratury Okręgowej.
15. PZPN zapewni Rzecznikowi Dyscyplinarnemu PZPN wymaganą obsługę personalną i
biurową.
16. Wszystkie komórki organizacyjne oraz pracownicy PZPN, Ekstraklasy S.A., Związków Piłki
Nożnej i klubów są zobowiązani do udzielania natychmiastowej i wszechstronnej pomocy
Rzecznikowi Dyscyplinarnemu PZPN w sprawach, o których mowa w pkt 13 (Art. 48 § 5
Statutu).
17. Upoważnia się Zarząd PZPN do powołania w trybie pilnym Komisji ds. Fair Play powołanej
do opracowywania i przedstawiania władzom Związku oraz wdrażania programów
zwalczania korupcji, dopingu, rasizmu i innych form dyskryminacji w sporcie piłki nożnej.
18. W trosce o moralną odnowę polskiej piłki nożnej, zawodnicy, trenerzy, sędziowie i działacze
zobowiązani są do składania deklaracji etyki o następującej treści:
ZAWODNICY
Jako członek wielkiej piłkarskiej społeczności zobowiązuję się do respektowania
obowiązujących w piłce nożnej zasad i przestrzegania reguł fair play. Wszystkie swoje
umiejętności, talent i siłę woli poświęcę osiągnięciu najlepszych wyników sportowych, szanując
jednocześnie takie same dążenia przeciwników we współzawodnictwie sportowym. Moim
celem zawsze będzie zwycięstwo, ale tylko odniesione w duchu szlachetnej i uczciwej
rywalizacji sportowej.

TRENERZY
Zdając sobie sprawę z ciążącej na mnie odpowiedzialności, zobowiązuję się do sumiennego
wypełniania obowiązków zarówno trenera, jak i wychowawcy. Będę dbał nie tylko o rozwój
piłkarskich umiejętności moich podopiecznych, ale także o kształtowanie ich osobowości.
Postaram się uświadomić im, że zwycięstwo ważne jest jedynie wtedy, gdy zostało odniesione
w walce prowadzonej według reguł fair play.
SĘDZIOWIE
Zobowiązuję się wypełniać swoją funkcję w poszanowaniu przepisów oraz z wiernością dla
zasad prawdziwego ducha piki nożnej. Wiem, iż tylko moja bezstronność i ciągłe dążenie do
podnoszenia własnych umiejętności dają mi prawo do oceniania przebiegu sportowej
rywalizacji. Dołożę wszelkich starań, aby o wynikach prowadzonych przeze mnie meczów
decydowały wyłącznie umiejętności piłkarzy i trenerów.
W okresie wypełniania swojej funkcji sędziego czynnego zobowiązuję się nie angażować się w
jakąkolwiek inną działalność związkową wymagającą poparcia klubów piłkarskich będących
członkami PZPN i Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, z wyjątkiem organizacji sędziowskich.
DZIAŁACZE
Mając na celu dobro piłki nożnej, zobowiązuję się do wytężonej pracy na rzecz podniesienia
poziomu organizacyjnego polskich klubów i zwiększenia atrakcyjności sportowych widowisk.
Wierzę, iż moje działania doprowadzą do dalszego wzrostu popularności najpiękniejszej z gier
zespołowych. Zawsze będę przestrzegał reguł fair play i dołożę wszelkich starań, aby rzesze
prawdziwych kibiców mogły emocjonować się uczciwą walką sportową.
W przypadku naruszenia norm etycznych, a tym samym sprzeniewierzenia się powyższym
deklaracjom, stosowne decyzje podejmować będzie Wydział Dyscypliny PZPN.
19. Upoważnia się Zarząd PZPN do przyjęcia działań antykorupcyjnych w ramach programu
realizowanego w sporcie przy udziale przedstawicieli Unii Europejskiej oraz Ministerstwa
Sportu i Turystyki względnie systemu „Systemu zarządzania jakością” wg normy ISO
9001:2000 przygotowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą – Polskie Centrum Badań oraz
Certyfikacji ISO.
20. Zobowiązuje się Zarząd PZPN do wprowadzenia do regulacji związkowych postanowień o
obligatoryjnym audycie klubów piłkarskich, w szczególności w oparciu o procedury
licencyjne.
III
21. W związku z informacją z prokuratury, że postępowania w sprawach korupcji mogą
zakończyć się do wiosny 2009 r. przyjmuje się, iż za przewinienia popełnione w okresie do
30 czerwca 2005 roku, nie będzie wymierzać się od dnia 1 lipca 2009 roku kar degradacji
klubom. Natomiast od dnia 1 lipca 2008 roku kary degradacji wymierzane będą w
przypadku wystąpienia zjawiska korupcji jako czynu ciągłego. Oceny tej dokonywać będzie
Wydział Dyscypliny rozpatrując poszczególne indywidualne sprawy.
22. Mając na uwadze znaczną liczbę klubów Ekstraklasy zagrożonych karą przeniesienia do
niższej klasy rozgrywkowej w sezonie 2007/08, za działalność korupcyjną, a także
zapewnienie właściwego poziomu rozgrywek i rywalizacji sportowej Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie PZPN upoważnia Zarząd PZPN, aby w porozumieniu z Ekstraklasą S.A.
rozważył okresowe zmniejszenie ilości drużyn występujących w najwyższej klasie
rozgrywkowej w sezonach 2008/2009 oraz 2009/2010. Ewentualne podjęcie decyzji o
czasowym zmniejszeniu liczby zespołów występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej
musi się odbyć z zachowaniem nabytych praw przez kluby uczestniczące w rozgrywkach
Ekstraklasy i Il-ej ligi, a wynikających z obowiązujących regulaminów rozgrywek na sezon
2007/08.

IV
23. W uzgodnieniu z Ekstraklasą S.A. należy rozszerzyć należy zakres stosowania
profesjonalnych zespołów sędziowskich.
24. W kontraktach z sędziami zawodowymi umieszczać należy m.in. zapisy o wysokich
kwotach odszkodowawczych w przypadku uczestniczenia w procederze korupcji.
25. W przypadku prawomocnego skazania za korupcję w sporcie należy bezwzględnie
egzekwować zawarte w umowach, o których mowa w pkt 24, określone kwoty
odszkodowawcze.
26. Wyegzekwowane kwoty, o których mowa w pkt 25 należy przeznaczyć na finansowanie
piłkarstwa młodzieżowego.
27. W umowach kontraktowych z zawodnikami i trenerami, poprzez stosowne zmiany uchwał
Zarządu PZPN, wprowadzić należy zapisy o wysokich kwotach odszkodowawczych, w
przypadku uczestniczenia w procederze korupcji, z przeznaczeniem , o którym mowa w pkt
26.
28. Wszystkie osoby figurujące w dokumentach licencyjnych (zawodnicy, trenerzy, instruktorzy,
pracownicy klubu itp.) powinny składać pisemne zobowiązania, iż w przypadku usiłowania
lub popełnienia przestępstwa (przewinienia) przekupstwa sportowego wpłacać będą –
niezależnie od ponoszonej odpowiedzialności dyscyplinarnej – kary umowne w ustalonej
indywidualnie z zarządem klubu wysokości, z przeznaczeniem na cele piłkarstwa
młodzieżowego.
V
29. Dla przewinień korupcji w sporcie piłki nożnej popełnionych po dniu 1 lipca 2005 roku
stosować należy pełny zakres kar łącznie z karą przeniesienia klubu do niższej klasy
rozgrywkowej (degradacją) oraz określonymi w niniejszej uchwale pozostałymi środkami
dyscyplinarnymi.
30. Zobowiązuje się Zarząd PZPN do pilnego uzupełnienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN w
stosunku do pozostałych klas rozgrywkowych w zakresie zwalczania zjawisk korupcji w
sporcie piłki nożnej.
VI
31. Do postępowań dyscyplinarnych, prowadzonych w sprawach korupcyjnych w oparciu o
materiały Prokuratury Krajowej – Oddział Zamiejscowy we Wrocławiu przekazane przed
30.06.2008 roku stosuje się przepisy dotychczasowe, wynikające w szczególności z
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
32. Do spraw, w których orzeczenie organów związkowych wydane w postępowaniu
prowadzonym w trybie przewidzianym w pkt 29 zostało uchylone przez Trybunał
Arbitrażowy do Spraw Sportu przy PKOl lub Sądem Najwyższym stosuje się zasady
postępowania i orzekania wynikające z niniejszej uchwały.
Przewodniczący Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia PZPN
Eugeniusz Nowak
Opracowali :
Eugeniusz Kolator
Andrzej Wach
Przyjęto jako materiał Zarządu PZPN na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2008 roku wraz ze
zgłoszonymi i przyjętymi w czasie obrad Zarządu poprawkami.

