KODEKS ETYCZNY
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

PREAMBUŁA
Kodeks etyczny Polskiego Związku Żeglarskiego (zwany dalej Kodeksem) ma na celu
upowszechnianie i utrwalanie przyjętych w Polskim Związku Żeglarskim (zwanym dalej PZŻ) zasad
moralnych i etycznych.
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

2.

3.

§1
Kodeks ma zastosowanie do wszystkich osób i podmiotów związanych z działalnością PZŻ
oraz organizowanym przez PZŻ współzawodnictwem sportowym, w szczególności do:
1) członków władz PZŻ,
2) członków komisji, zespołów i kolegiów PZŻ,
3) pracowników i współpracowników PZŻ,
4) zawodników, trenerów i instruktorów posiadających licencje i patenty żeglarskie wydane
przez PZŻ,
5) sędziów, mierniczych i inspektorów technicznych posiadających licencje/legitymacje PZŻ,
6) innych osób wchodzących w skład kadry szkoleniowo-medycznej PZŻ,
7) uczestników i organizatorów regat i innych imprez organizowanych przez PZŻ lub na
licencji PZŻ,
8) organizacji członkowskich PZŻ i osób w nich stowarzyszonych,
9) działaczy oraz wszelkich innych osób i podmiotów związanych z PZŻ.
Kodeks dotyczy zachowań lub działalności osób i podmiotów, o których mowa w ust. 1,
podważających dobre imię żeglarstwa na arenie krajowej i międzynarodowej, w szczególności
postępowania niemoralnego, nieetycznego, sprzecznego z obowiązującymi regulacjami
w sposób negatywny rzutującego na ocenę postępowania danej osoby/podmiotu
w środowisku żeglarskim.
Jeżeli naruszenie postanowień Kodeksu wiąże się z działalnością organizacji członkowskiej
PZŻ, odpowiedzialność ponoszą osoby statutowo uprawnione do jej reprezentacji, o ile
popełnione naruszenie nie wiąże się z działaniami konkretnej osoby występującej w jej imieniu.
Rozdział II
ZASADY ETYCZNE OBOWIAZUJĄCE W ŻEGLARSTWIE

1.

2.

§2
Fair play
Fair play jest podstawowym standardem etycznym, formułującym w pierwszym rzędzie
postulat czystej, uczciwej rywalizacji sportowej, przebiegającej według ustalonych reguł danej
dyscypliny sportu.
Przestrzeganie zasady fair play polega na:
1) dobrowolnym podporządkowaniu się obowiązującym w żeglarstwie przepisom,
2) rywalizacji sportowej opartej wyłącznie na przygotowaniu sportowców realizowanym przy
przestrzeganiu obowiązujących reguł,
3) świadomej rezygnacji z możliwości uzyskania nieuczciwego zwycięstwa, również
w sytuacji, gdy jest to niezauważalne dla przeciwnika i sędziego,
4) akceptowaniu decyzji sędziów i zgłaszaniu protestów wyłącznie z zachowaniem
wymogów formalnych,
5) szacunku dla konkurentów.
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§3
1.

2.

3.

4.

6.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

1.

2.

3.

Uczciwość
Uczciwość rozumiana jest jako przestrzeganie istniejących reguł postępowania i uznanych
społecznie norm moralnych, nawet gdy inni tego nie widzą lub nie oczekują oraz przedkładanie
dobra i interesu żeglarstwa nad korzyść osobistą, zwłaszcza przy realizacji zobowiązań
umownych.
Wszystkie osoby działające w imieniu PZŻ lub w ramach jego struktur ponoszą pełną
odpowiedzialność za swoje słowa i czyny, w obszarach swojego działania i są zobowiązane
do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących
uprawianych konkurencji, a także regulaminów PZŻ, zasad współżycia społecznego,
uczciwości, należytej staranności i dbałości o dobre imię i reputację PZŻ.
Osoby, które podlegają postanowieniom Kodeksu nie mogą w żaden sposób nadużywać
swojej funkcji wypełnianej w żeglarstwie, w szczególności dla realizacji prywatnych celów oraz
wykorzystywania jej dla osiągania korzyści majątkowych lub osobistych.
Wykorzystywanie do celów prywatnych mienia PZŻ lub mienia sponsorów i partnerów PZŻ
przekazanego PZŻ może odbywać się tylko na zasadach zgodnych z wewnętrznymi
przepisami PZŻ.
Wszelkie praktyki mające związek z niedozwolonym wspomaganiem, w tym środkami
dopingowymi są zabronione. Należy ściśle przestrzegać postanowień zawartych w Kodeksie
Antydopingowym World Sailing oraz w odpowiednich przepisach krajowych.

§4
Szacunek i godność
Dbałość o godność osobistą i szacunek wobec konkurentów i współpracowników stanowi
fundamentalny wymóg w działalności PZŻ.
Osobista postawa godnościowa winna się łączyć z dbałością i lojalnością wobec
reprezentowanych barw narodowych, lokalnych i klubowych. Dotyczy to również bandery
i proporców, które powinny być podnoszone zgodnie z zasadami etykiety flagowej.
W środowisku żeglarskim niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja ze względu na
płeć, wiek, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, status materialny, stopień
niepełnosprawności, orientację seksualną czy poglądy polityczne.
W PZŻ obowiązują zasady pracy wolne od mobbingu, molestowania oraz innych form
przemocy fizycznej, a także nadużywania władzy wynikającej z zajmowanej funkcji lub pozycji.
PZŻ nie toleruje przejawów agresji i dyskryminacji, a w przypadku wystąpienia negatywnych
zjawisk zawsze głośno wyraża sprzeciw oraz podejmuje działania mające na celu obronę osób
poszkodowanych.
Zabrania się jakiejkolwiek formy zakładów związanych z imprezami organizowanymi pod
jurysdykcją PZŻ, zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów krajowych
i międzynarodowych.
Osoby związane z PZŻ podejmą starania w celu ochrony środowiska w związku
z poodejmowanymi przez siebie aktywnościami.
Każda osoba, podlegającą Kodeksowi, w kontaktach zewnętrznych (w tym z mediami) winna
dołożyć starań, aby przekazywana przez nią informacja spełniała reguły etycznej poprawności,
pamiętając o mocy informacji przekazywanych za pośrednictwem mediów.
§5
Bezstronność i neutralność
W relacjach z władzami państwowymi i samorządowymi, krajowymi i międzynarodowymi
organizacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami należy zachować obiektywizm
i postępować zgodnie z zasadami i celami PZŻ w poszanowaniu zasad i regulacji
obowiązujących partnerów.
Osoby związane z PZŻ mogą pełnić różne funkcje w życiu publicznym, jednakże nie mogą
angażować się w działalności oraz propagowanie ideologii, sprzecznych z postanowieniami
Kodeksu.
Osoby, do których stosuje się postanowienia Kodeksu, charakteryzują się podejściem
pozbawionym jakiejkolwiek stronniczości, dokładając wszelkich starań, aby sprostać
współczesnym kanonom obiektywizmu w trakcie rywalizacji sportowej.
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§6
1.

2.

Poufność
Osoby objęte postanowieniami Kodeksu są zobowiązane do zachowania zasady poufności,
w szczególności w odniesieniu do każdej przekazanej informacji, która została im powierzona
służbowo jako wyraz szczególnej lojalności, przy założeniu, że dana informacja nie jest
sprzeczna z regułami prawa powszechnego lub żeglarskiego.
Obowiązek zachowania poufności obowiązuje także po zakończeniu jakiejkolwiek relacji, na
podstawie której dana osoba podlega Kodeksowi chyba, że przepisy powszechnie
obowiązujące stanowią inaczej.
Rozdział III
KONFLIKT INTERESÓW

§7
Wszystkie osoby działające w imieniu PZŻ lub w ramach jego struktur zobowiązane są przy
podejmowaniu decyzji do kierowania się jak najlepszym interesem żeglarstwa i reputacją PZŻ.
2. Konflikt interesów istnieje w sytuacji, gdy osoba zaangażowana w jakimkolwiek charakterze
przez PZŻ jest również zaangażowana w inną działalność, która może wpływać na motywację
działań tej osoby podejmowanych w PZŻ lub jest postrzegana jako mająca taki wpływ.
3. Przez konflikt interesów rozumie się wszelkie relacje osobiste, zawodowe lub finansowe,
w tym relacje członków rodziny, które mogą wpłynąć na bezstronność osoby reprezentującej
lub prowadzącej sprawy na rzecz lub w imieniu PZŻ.
4. Osoby podlegające postanowieniom Kodeksu, których osobiste, zawodowe lub finansowe
interesy mogłyby być postrzegane jako mające wpływ na decyzje PZŻ powinny wyłączyć się
z procesu ich podejmowania.
5. Osoby, które w związku z wykonywaną pracą na rzecz lub funkcją w PZŻ znalazły się
w konflikcie interesów zobowiązane są powiadomić o tym fakcie swojego bezpośredniego
przełożonego lub Zarząd PZŻ.
6. Osoby podlegające postanowieniom Kodeksu zanim zostaną wybrane, powołane,
nominowane lub zatrudnione, powinny przedstawić wszystkie relacje lub interesy, które mogą
doprowadzić do powstania konfliktu interesów w kontekście pełnienia przez nie funkcji
obejmowanych w PZŻ.
7. W razie wątpliwości co do zaistnienia konfliktu interesów rozstrzygnięcie w tej sprawie wydaje
Komisja Rewizyjna PZŻ w formie uchwały. Komisja Rewizyjna PZŻ może również wszczynać
postępowanie z urzędu.
8. W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów przez Komisję Rewizyjną PZŻ osoba
zainteresowana, w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania uchwały Komisji Rewizyjnej, jest
zobowiązana do:
1) podjęcia działania mającego na celu doprowadzenie do stanu braku konfliktu interesów,
o czym niezwłocznie zawiadamia Komisję Rewizyjną PZŻ, lub
2) złożenia rezygnacji z zajmowanej funkcji.
9. Od decyzji Komisji Rewizyjnej PZŻ osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do organu
powołującego daną osobę w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania uchwały Komisji
Rewizyjnej PZŻ.
10. W przypadku braku lub odmowy podjęcia przez osobę zainteresowaną działań mających na
celu doprowadzenie do stanu braku konfliktu interesów lub niezłożenia rezygnacji
z zajmowanej funkcji Komisja Rewizyjna PZŻ przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia przez
organ powołujący daną osobę.
11. Biuro PZŻ prowadzi Rejestr konfliktów interesów, w którym członkowie organów PZŻ
odnotowują fakt potencjalnego (jeszcze niezmaterializowanego) konfliktu interesów oraz jego
zakres.
1.
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Rozdział IV
ORGANY WŁAŚCIWE, TRYB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH ETYCZNYCH ORAZ RODZAJE SANKCJI

1.

2.

3.
4.

§8
Stosownie do postanowień Statutu PZŻ organem właściwym do orzekania w sprawach
wynikających z Kodeksu, tak jak w przypadku wykroczeń objętych Regulaminem Sądu
Związkowego PZŻ i Regulaminem postępowania dyscyplinarnego PZŻ, w stosunku do
członków PZŻ i osób w nim stowarzyszonych, jest Sąd Związkowy PZŻ.
Podmiotem uprawnionym do składania wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
w sprawach przewinień wynikających z Kodeksu są rzecznicy dyscyplinarni PZŻ i podmiotów
członkowskich PZŻ, na zasadach opisanych w Regulaminie Sądu Związkowego PZŻ
i Regulaminie postępowania dyscyplinarnego PZŻ.
Regulacje zawarte w Regulaminie Sądu Związkowego PZŻ i Regulaminie postępowania
dyscyplinarnego PZŻ stosuje się odpowiednio w sprawach wynikających z postanowień
Kodeksu.
Osoby objęte postanowieniami Kodeksu mają obowiązek współdziałania z rzecznikami
dyscyplinarnymi PZŻ i Sądem Związkowym PZŻ, prowadzącymi sprawy podlegające regulacji
Kodeksu niezależnie od roli procesowej w jakiej występują.
Rozdział V
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§9
Kodeks wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Sejmik PZŻ.
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