
 
REGULAMIN 

RZECZNIKA ETYKI 
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 
§ 1 

Rzecznik Etyki Pomorskiego Związku Piłki Nożnej jest organem Zarządu Pomorskiego ZPN powołanym, 

na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN przez Zarząd Pomorskiego ZPN, do promowania, 

upowszechniania i zabezpieczenia przestrzegania pozytywnych postaw, standardów zachowań, 

określonych w Piłkarskim Kodeksie Etycznym oraz innych dokumentach wewnątrzzwiązkowych, 

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

konkurentów.  

 

§ 2 

W swojej działalności Rzecznik Etyki Pomorskiego ZPN korzysta z pełnej niezależności i swobody 

postępowania, podlegając jedynie w sferze organizacyjnej prezesowi Pomorskiego ZPN. 

 

§ 3 

Do szczegółowych kompetencji Rzecznika Etyki Pomorskiego ZPN należy: 

1. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Piłkarskiego Kodeksu Etycznego PZPN przez członków 

Pomorskiego ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów piłkarskich, licencjonowanych 

organizatorów imprez piłkarskich, sędziów i działaczy piłkarskich. 

2. Podejmowanie we współpracy ze statutowymi organami Pomorskiego ZPN i właściwymi 

jednostkami organizacyjnymi Biura Związku działań zmierzających do upowszechniania etyczno-

moralnych zasad postępowania we współzawodnictwie sportowym gry w piłkę nożną. 

3. Inspirowanie, zachęcanie i kształtowanie rozwiązań formułujących wzorce pożądanych zachowań 

we wszystkich środowiskach piłkarskich Związku. 

4. Przekazywanie do środowisk piłkarskich zaleceń, informacji i materiałów promujących wartości 

etyczne futbolu, zasady fair play i uczciwej rywalizacji sportowej w piłce nożnej. 

5. Napiętnowanie wszystkich zjawisk korupcjogennych i innych form nieuczciwości sportowej w piłce 

nożnej. 

6. W szczególnych przypadkach, występowanie za pośrednictwem prezesa Pomorskiego ZPN lub 

upoważnionej przez niego osoby do organów prokuratury i policji, prowadzących postępowania 

przygotowawcze w sprawach dotyczących negatywnych zjawisk zachodzących w polskiej piłce 

nożnej, w szczególności związanych z rozgrywkami piłkarskimi oraz dotyczącymi ich zakładami 

wzajemnymi i bukmacherskimi. 

7. Przyjmowanie osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonej przez prezesa Pomorskiego ZPN osoby, 

oświadczeń i wyjaśnień od osób, którym zależy na wyeliminowaniu patologicznych zjawisk z 

polskiego futbolu, 

8. Formułowanie wniosków do Zarządu Pomorskiego ZPN mających na celu wprowadzenie przepisów 

wewnątrzzwiązkowych eliminujących negatywne zjawiska w pomorskim futbolu. 

                                                                     

§ 4 

Każda osoba będąca członkiem Pomorskiego ZPN w rozumieniu Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

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

przez prezesa Pomorskiego ZPN, pisemnych wyjaśnień dotyczących postawionego zarzutu naruszenia 

norm etyczno-moralnych w piłce nożnej. 

 

 



§ 5 

1. Funkcjonowanie Rzecznika Etyki Pomorskiego ZPN zabezpiecza od strony organizacyjno-technicznej 

Biuro Pomorskiego Związku. 

2. Koszty działalności Komisji, pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN. 

 

§ 6 

 

Przy wykonywaniu swojej funkcji Rzecznika Etyki Pomorskiego ZPN, może korzystać z pomocy 

prawników działających w ramach Związku, jak i poza jego strukturami. 

 

§ 7 

Rzecznik Etyki Pomorskiego ZPN ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Pomorskiego ZPN i 

innych statutowych organów Związku z głosem doradczym. 

                            

§ 8 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 

                                                                      

§ 9 

Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 30.11.2020r. i 

obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia. 

 

Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
 


