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Uchwała nr V/78 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zasad eksponowania treści na meczach piłki nożnej w ramach rozgrywek
szczebla centralnego organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.

Na podstawie art.36 §1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
§ 1. [cel regulacji, wyjaśnienie pojęć]
1. Celem niniejszej uchwały jest określenie zasad eksponowania treści na meczach piłki nożnej
w ramach rozgrywek szczebla centralnego organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) transparentach – należy przez to rozumieć także flagi, banery i inne podobne przedmioty
służące eksponowaniu treści;
2) eksponowaniu treści – należy przez to rozumieć wznoszenie, głoszenie, ujawnianie lub
prezentowanie treści, informacji, przekazu w formie haseł, napisów, symboli, obrazów lub
rysunków;
3) przekazie ukrytym – należy przez to rozumieć taki sposób eksponowania treści, który może
prowadzić do ukrycia lub utrudnienia rozpoznania przekazu, np. poprzez zastosowanie
akronimów, skrótów, symboli, wyrażeń pochodzących z języków obcych itp.
§ 2. [zasady eksponowania treści]
1. Na stadionie piłkarskim niedopuszczalne jest obrażanie lub dyskryminacja jakichkolwiek osób.
2. Rozgrywki piłkarskie muszą być wolne od treści wulgarnych, agitacji politycznej, propagowania
ideologii faszystowskich, komunistycznych, innych ideologii zbrodniczych lub totalitarnych oraz
nawoływania do nienawiści.
3. Na stadionie piłkarskim zabronione jest w szczególności eksponowanie treści o charakterze
pogardliwym, rażąco nieetycznym, pochwalających terroryzm, przestępczość, przemoc,
odwołujących się do zbrodniczych ideologii, treści politycznych, treści o charakterze
dyskryminacyjnym, w szczególności odnoszących się do rasy, koloru skóry, języka, religii bądź
pochodzenia itp.
4. Eksponowanie treści, o których mowa w ust. 1-3, jest niedozwolone zarówno wprost,
jak i w sposób pośredni, w szczególności w formie przekazu ukrytego.
5. Sposób prezentowania transparentów nie może wpływać negatywnie na bezpieczeństwo
imprezy i jej uczestników oraz komfort oglądania meczu.
§ 3. [odpowiedzialność dyscyplinarna]
Nieprzestrzeganie postanowień niniejszej uchwały stanowi naruszenie Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN.
§ 4. [przepisy końcowe]
Traci moc Uchwała nr XV/372 z dnia 29 października 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie szczegółowych zasad eksponowania transparentów, flag, banerów lub innych
podobnych przedmiotów na zawodach piłkarskich.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

