
PROJEKT SZKOLENIOWY 

W RAMACH PROGRAMU

NIE BĄDŹ PIONKIEM 

W GRZE!



Co to za projekt?

• Realizowany od 2014 r.

•Wspólne działanie Ministerstwa Sportu i Turystyki, Komendy
Głównej Policji, Polskiego Związku Piłki Nożnej i Ekstraklasa
S.A.

•Od początku wdrażania projektu przeszkolono ponad 8232
zawodników w wieku 15-18 lat.

• Część programu edukacyjnego pn. „Nie bądź pionkiem w
grze!”, dotyczącego zapobiegania korupcji w sporcie.



Co to jest korupcja?

Korupcja to działanie mające na celu osiągnięcie korzyści

w zamian za nieuczciwe, niezgodne z zasadami zachowanie.



Co oznacza termin „ustawianie meczów”?

• Ustawianie meczów to nieuczciwy wpływ na przebieg lub wynik zawodów
sportowych, w celu wyeliminowania jego nieprzewidywalnego charakteru dla
uzyskania nienależnej korzyści dla siebie lub innych.

• Na przykład: przegrana, spowodowanie rzutu karnego lub jego celowe
przestrzelenie dla osiągnięcia korzyści (np. pomoc w wygraniu zakładu).



Co oznacza termin „ustawianie meczów”?

• Należy pamiętać, że ustawianie meczu nie musi obejmować jego wyniku

(wygranej, remisu, przegranej, różnicy w wyniku) czy liczby strzelonych bramek.

• Poszczególne zdarzenia w trakcie meczu (żółte lub czerwone kartki, stałe

fragmenty gry) również mogą mieć znaczenie.



Motywacje

np. chęć uniknięcia spadku do
niższego poziomu rozgrywek

w tym przede wszystkim w kontekście
zakładów wzajemnych

Finansowe

„Sportowe”

- szantaż / zastraszanie

- emocjonalna / psychologiczna

- potajemna zmowa

- złe intencje / zła wola

- chęć akceptacji w grupie

Pozafinansowe



Konsekwencje

• Zachowania korupcyjne w sporcie są sprzeczne
z zasadami uczciwej rywalizacji sportowej; są niemoralne.

• Wykrycie przypadków korupcji grozi sankcjami:

• sankcje dyscyplinarne,

• sankcje karne.



Formy korupcji (ustawa o sporcie)

ŁapownictwoPłatna protekcja
art. 48 ust. 1

Korupcja sportowa 

w związku z udziałem 

w zakładach wzajemnych
art. 47 

Łapownictwo czynne

(Przekupstwo sportowe)
art .46 ust. 2

Łapownictwo bierne

(Sprzedajność sportowa)
art. 46 ust. 1

Przekupstwo za

płatną protekcję
art. 48 ust. 2

KORUPCJA



Korupcja czynna (wpływ na wynik)

Art. 79 § 1.

Kto czyni przygotowania, usiłuje udzielić, udziela lub obiecuje
udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za
nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik
zawodów piłkarskich podlega:

–karze pieniężnej nie niższej niż 10.000 zł,

–karze dyskwalifikacji czasowej w wymiarze nie niższym niż 6 miesięcy,

–wykluczeniu z PZPN.



Korupcja bierna (wpływ na wynik)

Art. 79 § 2.

Karom opisanym w §1 podlega również ten kto czyni
przygotowania, usiłuje przyjąć lub przyjmuje korzyść
majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za
nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik
zawodów piłkarskich.



Korupcja czynna i bierna - kluby

Art. 79 § 3.

Za opisane w §1 lub §2 postępowania osób fizycznych, kluby podlegają:

• karze pieniężnej,

• weryfikacji zawodów jako walkower,

• anulowaniu wyniku meczu,

• zawieszeniu lub pozbawieniu licencji,

• przeniesieniu zespołu do niższej klasy rozgrywkowej,

• pozbawieniu tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski
lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu Ligi lub Superpucharu,

• wykluczeniu z PZPN.



Match-fixing (wpływ na przebieg)
Art. 107 § 1.

Kto czyni przygotowania, usiłuje lub dopuszcza się
nieuczciwego zachowania, mogącego mieć wpływ na
przebieg zawodów piłkarskich lub zdarzenia będące
przedmiotem zakładów bukmacherskich, podlega:

• karze pieniężnej nie niższej niż 10.000 zł,

• karze czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z
piłką nożną w wymiarze nie niższym niż 6 miesięcy,

• wykluczeniu z PZPN.



Match-Fixing - klubyArt. 107 § 2.

Za opisane w §1 postępowania osoby fizycznej, kluby podlegają:

• karze pieniężnej,

• weryfikacji zawodów jako walkower,

• anulowaniu wyniku meczu,

• zawieszeniu lub pozbawieniu licencji,

• przeniesieniu zespołu do niższej klasy rozgrywkowej,

• pozbawieniu tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski lub Zdobywcy
Pucharu Polski, Pucharu Ligi lub Superpucharu,

• wykluczeniu z PZPN.



Zaniechanie zawiadomienia o korupcji

Art. 80.

Za zaniechanie zawiadomienia organu dyscyplinarnego
o zachowaniu, wyczerpującym znamiona przewinienia
dyscyplinarnego korupcji w piłce nożnej lub match-fixingu,
osobom fizycznym wymierza się:

–karę pieniężną,

–karę dyskwalifikacji czasowej w wymiarze nie niższym niż 3 miesiące.



Nie ujawniaj informacji o Twoim sporcie!

•Możesz mieć dostęp do informacji, które nie powinny być znane
innym osobom (np. zawodnicy kontuzjowani, skład drużyny na
mecz, transfery zawodników).

•Należy uważać podczas rozmowy z innymi osobami (zwłaszcza
wykorzystując portale społecznościowe).

•Nie wiadomo, do jakich celów Twoje informacje mogą być
wykorzystane.



Nie obstawiaj zakładów dotyczących Twojego
sportu!

• Żaden zawodnik ani inne osoby w danym klubie nie powinny
obstawiać zakładów dotyczących własnej drużyny, w tym
meczów z udziałem własnej drużyny.

•Osoby te nie mogą prosić członków rodzin, przyjaciół ani
znajomych, by obstawiali zakłady w ich imieniu.



Nie ufaj ludziom, którzy coś Ci obiecują!

• Bądź ostrożny, jeżeli ktoś ci coś obiecuje, może w przyszłości
zażądać czegoś w zmian.

•Naucz się mówić NIE, ponieważ przestępcy często wyszukują
ludzi mniej asertywnych, o słabej woli.



Nie przyjmuj żadnych nieoczekiwanych korzyści!

•Nie przyjmuj żadnych prezentów, płatności ani innych korzyści
w związku z Twoją sportową działalnością (drobne upominki,
posiłki, wyjazdy rekreacyjne).

•Możesz być winny przysługę komuś, kto może Cię próbować
namówić na zmanipulowanie meczu.



Jeśli ktoś składa ci propozycję korupcyjną - zaalarmuj!

• Porozmawiaj z kimś, komu ufasz!

• Każda próba namówienia ciebie lub innych zawodników na
wpłynięcie na mecz musi być zgłaszana odpowiedzialnym

osobom
w klubie.

•Milczenie zawsze chroni niewłaściwe osoby i generuje
nieuczciwość w sporcie.



Gdzie zgłaszać korupcję?

WYDZIAŁ DO WALKI Z KORUPCJĄ KWP RZESZÓW

podkomisarz GRZEGORZ ZARZYCZNY

Telefon:
510 997 035

• e-mail: 
grzegorz.zarzyczny@rz.policja.gov.pl


