Załącznik nr 1 do uchwały II/13/2017
z dnia 26.04.2017 r

Regulamin
Komisji Etyki i Fair Play
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 9 i 10 statutu Wielkopolski Związek Piłki Nożnej postanawia się
co następuje:
§1
Komisja Etyki i Fair Play, zwana dalej Komisją, jest powołana do promowania,
upowszechniania i zabezpieczania pozytywnych postaw, zachowań i wartości określonych w
Piłkarskim Kodeksie Etycznym oraz innych dokumentach PZPN i Wlkp. ZPN, nawiązujących
do zasad fair play i uczciwej rywalizacji sportowej, opartej na równych prawach konkurentów
oraz propagowania wartości moralnych i pozytywnych przykładów zachowań.
§2
Kadencja członków Komisji równa się kadencji władz Wlkp. ZPN.
§3
Komisja składa się z Rzecznika Etyki, który pełni rolę przewodniczącego Komisji oraz 3 – 6
członków powoływanych przez Zarząd Wlkp. ZPN na wniosek Przewodniczącego Komisji.
§4
Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane na podstawie uchwały Zarządu Wlkp.
ZPN na wniosek przewodniczącego Komisji.
§5
Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
§6
Każdy członek korzysta z pełnej niezależności i swobody postępowania, podlegając jedynie
w sferze organizacyjnej Prezesowi Zarządu Wlkp. ZPN.
§7
Do kompetencji Komisji należy:
1. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Piłkarskiego Kodeksu Etycznego PZPN
przez członków Wlkp. ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów
piłkarskich, sędziów i działaczy piłkarskich.
2. Podejmowanie, we współdziałaniu ze statutowymi organami Wlkp. ZPN działań
zmierzających do upowszechniania etycznych zasad postępowania we
współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej.
3. Inspirowanie, zachęcanie i kształtowanie rozwiązań propagujących wzorce
pożądanych postaw moralnych i zachowań w środowisku piłkarskim.
4. Przekazywanie środowisku piłkarskiemu zaleceń, informacji i materiałów promujących
wartości etyczne ,zasady fair play i uczciwej rywalizacji sportowej w piłce nożnej,
pochodzących od PZPN, Wlkp. ZPN, organów państwowych, samorządowych i
organizacji społecznych.
5. Napiętnowanie wszelkich zjawisk korupcjogennych i innych form oszustwa
sportowego

6. Udział w szkoleniach i działaniach antykorupcyjnych.
7. Występowanie – w razie potrzeby – za pośrednictwem Prezesa Zarządu Wlkp. ZPN
do organów prokuratury lub policji prowadzących postępowanie przygotowawcze w
sprawach negatywnych zjawisk w piłce nożnej.
8. Przyjmowanie oświadczeń i wyjaśnień od osób w zakresie eliminacji patologicznych
zjawisk z polskiego futbolu.
9. Przekazywanie Prezesowi Zarządu Wlkp. ZPN spraw, których zakres działania
przekracza kompetencje Komisji.
10. Formułowanie i przekazywanie do organów statutowych Wlkp. ZPN wniosków i
propozycji mających wprowadzenie działań eliminujących negatywne zjawiska w piłce
nożnej.
§8
1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji w zależności od potrzeb.
2. Uchwały Komisja podejmuje zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym. W
przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
§9
Każde posiedzenie Komisji jest protokołowane przez sekretarza i protokół podpisywany
przez Przewodniczącego Komisji.
§ 10
W posiedzeniach, oprócz członków Komisji, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone
przez przewodniczącego Komisji.
§ 11
Obsługę techniczno – organizacyjną Komisji zapewnia Dyrektor Biura Wlkp. ZPN.
§ 12
Prawna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Wlkp. ZPN.
§ 13
Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd WZPN w dniu 26 kwietnia 2017 roku i
obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

