
Uchwała Nr IV/58 z dnia 19 i 25 września 2006 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

Dot. zmian w Uchwale Nr III/35 z dnia 14.07.2006r. w sprawie postępowania wobec osób 

podejrzanych o popełnienie przestępstwa przekupstwa sportowego. 

 

I. W uchwale nr III/35 z dnia 14 lipca 2006 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie postępowania wobec osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa 

przekupstwa sportowego wprowadza się następujące zmiany: 

a. zmienia się treść punktu II, który otrzymuje następujące brzmienie: 

Przy zastosowaniu przez sąd środka zapobiegawczego w postaci 

tymczasowego aresztowania, Wydział Dyscypliny PZPN obligatoryjnie stosuje 

przewidziany w § 16 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN dyscyplinarny 

środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w prawach zawodnika, trenera, 

sędziego, delegata, obserwatora, działacza klubowego lub działacza 

związkowego. 

b. zmienia się treść punktu III, który otrzymuje następujące brzmienie: 

W przypadku zastosowania nie izolacyjnego środka zapobiegawczego w 

postępowaniu karnym lub przedstawienia zarzutu karnego, o którym mowa w 

punkcie I bez zastosowania jakiegokolwiek środka zapobiegawczego, 

zastosowanie dyscyplinarnego środka zapobiegawczego przewidzianego w § 

16 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN następuje po umożliwieniu złożenia 

wyjaśnień osobie podejrzanej o popełnienie przestępstwa.  

c. wprowadza się punkt III a, który otrzymuje następujące brzmienie: 

Wydział Dyscypliny PZPN odstępuje od stosowania dyscyplinarnego środka 

zapobiegawczego, a zastosowany uprzednio niezwłocznie uchyla, jeżeli organ 

prowadzący postępowanie przygotowawcze poinformuje, iż sprawca 

przewinienia dyscyplinarnego mający status podejrzanego złożył wyjaśnienia 

umożliwiające ujawnienie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej innych 

osób za czyny przestępne związane z naruszeniem zasad uczciwości rozgrywek 

piłkarskich. 

d. wprowadza się pkt III b, który otrzymuje następujące brzmienie: 

zapis punktu III a, nie obejmuje sedziów piłkarskich, obserwatorów i 

delegatów.  

e. wprowadza się punkt VIa w następującym brzemieniu: 

1. Wobec sprawcy przewinienia dyscyplinarnego, o którym mowa w § 9 

ust. 10 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, który udzielił lub 

obiecał udzielić korzyść majątkową lub osobistą w zamian za 

nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik tych 

zawodów, a korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica 

zostały przyjęte, zaś sprawca zawiadomił o tym fakcie organ 

powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne 

okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział i z 

tego powodu nie ponosi odpowiedzialności karnej na podstawie 

art.296b § 4 Kodeksu karnego nie stosuje się dyscyplinarnych 

środków zapobiegawczych oraz odstępuje się od wymierzenia 

dyscyplinarnej kary zasadniczej i dodatkowej. Orzeczenie 

dyscyplinarne podaje się do publicznej wiadomości.  

2. Organ dyscyplinarny nakłada na sprawcę przewinienia 

dyscyplinarnego, o którym mowa w ust. 1, alternatywnie lub łącznie, 

następujące obowiązki: 



a) wpłata świadczenia pieniężnego na wskazany podmiot 

realizujący zadania z zakresu piłkarstwa młodzieżowego do 

wysokości 15.000 zł.; 

b) społeczna praca na rzecz wskazanego podmiotu realizującego 

zadania z zakresu piłkarstwa młodzieżowego w wymiarze do 

jednego miesiąca określanego w godzinach i dniach. 

Prezydium Zarządu PZPN ustali listę podmiotów realizujących 

zadania z zakresu piłkarstwa młodzieżowego, na rzecz których ma 

być dokonywana wpłata lub świadczona praca społeczna.  

3. Przepisy ust. 1 i 2 mają zastosowanie wyłącznie do sprawców 

przewinienia dyscyplinarnego, którzy popełnili swoje czyny przed 14 

lipca 2006 roku i złożą zeznania przed organami ścigania do dnia 28 

lutego 2007 roku.  

4. Przepisy ust. 1 i 2 mają również zastosowanie wobec sprawców 

przewinienia dyscyplinarnego, którzy popełnili swoje czyny przed 14 

lipca 2006 roku i złożyli zeznania przed organami ścigania przed 

wejściem w życie przedmiotowej uchwały.   

f. W punkcie VII uzupełnia się zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN: 

3. § 16 ust. 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

otrzymuje następujące brzmienie: 

Wobec podmiotów wymienionych w § 1 ust. 1 

niniejszego regulaminu może być stosowany środek 

zapobiegawczy w postaci zawieszenia w prawach: 

1) zawodnika – do uczestniczenia w 

rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych, 

2) klubu – do uczestniczenia w rozgrywkach 

mistrzowskich i pucharowych, 

3) trenera – do prowadzenia drużyny w czasie 

meczów mistrzowskich i pucharowych, 

4) działacza klubowego – do oficjalnego 

reprezentowania klubu, 

5) działacza związkowego – do sprawowania 

funkcji w PZPN i związkach piłki nożnej,  

6) sędziego – do prowadzenia zawodów 

piłkarskich, 

7) obserwatora i delegata – do prowadzenia 

obserwacji i innej działalności obserwacyjnej 

i kwalifikacyjnej.  

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 Prezes PZPN Michał Listkiewicz 

 


