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PREAMBUŁA
Fundamentalnym celem Kodeksu Etyki IPSF jest pomaganie członkom IPSF w podejmowaniu
spójnych decyzji, w przypadku zetknięcia się z dylematami etycznymi, a także wytyczanie zasad i
standardów etycznych, które będą zgodne z ideałami Międzynarodowej Rady Olimpijskiej (IOC), a
tym samym będą mieć zastosowanie w społeczności i sporcie Pole Sports zarządzanych przez IPSF.
Członkowie IPSF zobowiązują się niniejszym, w całym rozpatrywanym okresie, przestrzegać oraz
zapewniać zgodność z następującymi zasadami:
Sprawiedliwość: Działanie w ramach ducha zasad, nigdy niewykorzystywanie nieuczciwej przewagi
oraz zawsze podejmowanie świadomych oraz honorowych decyzji.
Szacunek: Uznawanie wkładu wszystkich ludzi w sport, traktowanie ich z godnością oraz uznaniem, a
także dbanie o używane przez nich sprzęty i zasoby. Szacunek dotyczy wszystkich - niezależnie od
wieku, płci, wyznania czy rasy.
Odpowiedzialność: Ponoszenie odpowiedzialności za swoje działania oraz ciągłe stanowienie
pozytywnego wzoru do naśladowania.
Bezpieczeństwo: Zachęcanie do stosowania zdrowych i bezpiecznych procedur, zapobieganie i
zgłaszanie niebezpiecznych zachowań, przy jednoczesnym wykazywaniu troski o innych.
Uczciwość: Zestaw zasad wywodzących się ze szczerości, sprawiedliwości oraz ciągłej przyzwoitości
charakteru.
Słuszność: Stosowanie słuszności oraz sprawiedliwości społecznej do wszelkich sytuacji oraz
procesów decyzyjnych. Zapewnianie, by wszyscy byli szanowani, mieli równe możliwości oraz by ich
prawa były chronione.
Przejrzystość: Jest to fundamentalna zasada każdej formy współczesnego zarządzania. By zapewnić,
że wszelkie transakcje, zdarzenia, decyzje i praktyki są w pełni przejrzyste w celu zapewnienia
uczciwości oraz słuszności.
Odpowiedzialność: Zasada ta zachęca do podejmowania odpowiedzialnych decyzji oraz zapewnia, że
decyzje są dobre. Członkowie IPSF mogą odegrać kluczowe role w decyzjach, stąd odpowiedzialność
stanowi ważny nakaz.

Zakres stosowania
Art. 1
Niniejszy Kodeks zastosowanie ma do IPSF oraz każdego członka i personelu, włącznie z, lecz nie
ograniczając do członków Komitetu Wykonawczego, członków Komisji, powiązanych Federacji
Krajowych oraz ich członków i personelu, a także wszystkich przedstawicieli, atletów, trenerów oraz
sędziów (w dalszej części niniejszego Kodeksu zwanych „Stronami”).
Strony winny dołożyć szczególnej uwagi do przestrzegania Zasad Etycznych IPSF, włącznie z, lecz nie
ograniczając do zasady fair play oraz sportowego zachowania, podczas uczestnictwa w
mistrzostwach IPSF oraz wszelkich innych czynnościach.

Zasady
Art. 2
Strony winny przestrzegać następujących zasad:
1. Godność ludzka – fundamentalnym wymogiem Olimpijskości jest ochrona godności człowieka.
Wszelkie praktyki związane z dopingiem na jakimkolwiek poziomie są ściśle zabronione. Zapis
przeciwko dopingowi Światowego Kodeksu Przeciw Dopingowi będzie skrupulatnie przestrzegany.
2. Zakaz dyskryminacji, zarówno względem rasy, płci, narodowości, pochodzenia, wyznania, opinii
filozoficznych czy politycznych, preferencji seksualnych, jak i innych podstaw.
3. Zakaz stosowania przemocy, włącznie z powstrzymaniem się od jakiejkolwiek formy nacisku czy
prześladowania, zarówno fizycznego, umysłowego, zawodowego czy seksualnego.
4. Przyjaźń, wzajemna pomoc i fair play.
5. Uczciwość - strony winny przestrzegać zasad dotyczących konfliktów interesów oraz stosowanej
odpowiedniej dbałości w zakresie realizacji swojej misji.
6. Dobre Zarządzanie i Zasoby - zasady dobrego zarządzania ruchu IOC - przejrzystość,
odpowiedzialność oraz obowiązkowość.

7. Priorytet dla interesów sportu Pole Sports oraz atletów w odniesieniu do interesów finansowych.
8. Ochrona środowiska.
9. Uniwersalność oraz neutralność Polityczna - zachowywanie harmonijnych relacji z władzami
krajowymi.
10. Promowanie ideałów Ruchu Olimpijskiego.
Art. 3
Strony winny dokładać należytej dbałości i staranności w zakresie realizacji swojej misji. Winny one,
we wszelkich przypadkach oraz wedle najlepszych swoich umiejętności, służyć interesom Pole Sports
oraz IPSF. Winny one powstrzymać się od wszelkich zachowań, które mogą przynieść szwank Pole
Sports, a także nie mogą one działać w jakikolwiek sposób, który może pogwałcić reputację IPSF.

Uczciwość

Art. 4
Strony winny powstrzymać się od żądania, przyjmowania czy proponowania, zarówno bezpośrednio,
jak i pośrednio, jakichkolwiek zapłat czy zleceń, a także korzyści czy usług dowolnego rodzaju, w
zamian za wykonywanie swoich obowiązków względem IPSF lub za ich pracę wykonywaną dla IPSF,
chyba, że wcześniej uzyskają wyraźne pozwolenie na piśmie od upoważnionych władz IPSF. IPSF
winna zostać poinformowana o wszelkich ofertach podobnego rodzaju poczynionych względem
Strony. IPSF podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony takich Stron, więc mogą one
informować IPSF bez ryzyka odwetu.

Strony mogą otrzymywać czy przyjmować podarunki wyłącznie jako znak szacunku czy przyjaźni, a
także o wartości nominalnej zgodnie z powszechnymi zwyczajami lokalnymi. Wszelkie podarunki
oferowane osobom trzecim winny zostać uprzednio dopuszczone przez IPSF. Podarunki mogą być
oferowane wyłącznie przez IPSF lub w imieniu IPSF; Strony winny powstrzymać się od oferowania
jakichkolwiek podarunków w imieniu własnym. Wszelkie otrzymane podarunki winny być zgłoszone
do IPSF. Wszelkie podarunki, których wartość przekracza 150 USD winny zostać niezwłocznie wysłane
do IPSF i staną się one własnością IPSF. W zakresie gościnności oraz wygody powinno obowiązywać
ogólne poczucie umiarkowania.

Art. 6
Strony nie mogą angażować się czy mieć jakichkolwiek związków z jakimikolwiek organizacjami,
firmami czy osobami, których działania nie są kompatybilne z Zasadami Etycznymi IPSF.
Art. 7
Strony reprezentujące IPSF w organie zewnętrznym winny być zobowiązane do interweniowania oraz
głosowania zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od upoważnionych władz IPSF. Nie mogą one
przyjmować od osób trzecich jakichkolwiek poleceń odnośnie do tego, w jaki sposób głosować.

Poufność
Art. 8
Strony winny powstrzymać się od ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących IPSF oraz jej
działań, które nie zostały ujawnione, chyba, że ujawnienie takie zostanie dopuszczone przez
upoważnione władze IPSF lub jest wymagane przez prawo.
Art. 9
Ujawnienie informacji nie może mieć na celu uzyskania dochodu czy odniesienia osobistej korzyści;
nie może być także motywowane złym zamiarem mającym na celu zaszkodzenie reputacji
jakiejkolwiek osoby.

Konflikt interesów
Art. 10
Sytuacja potencjalnego konfliktu interesów pojawia się wtedy, gdy opinia czy decyzja Strony może
zostać słusznie uznana za podlegającą wpływowi relacji, jakie taka Strona posiada, posiadała lub ma
mieć z inną osobą lub organizacją, które to relacje mogłyby wpłynąć na opinię czy decyzję Strony.
Przypadek konfliktu interesów powstaje wtedy, gdy Strona, po powstrzymaniu się od zgłoszenia
sytuacji potencjalnego konfliktu interesów, wyraża opinię lub podejmuje decyzję w okolicznościach
opisanych w powyższym paragrafie.

Art. 11
W ocenie sytuacji opisanych w powyższym Artykule 10, pod uwagę należy brać zarówno
bezpośrednie, jak i pośrednie interesy. Obejmuje to również interesy osoby trzeciej lub podmiotu
(np. rodzica, małżonka, związku, krewnego, wykonawcy czy zleceniodawcy). Okoliczności, w jakich
zachodzić może konflikt interesów to na przykład:
• osobiste lub materialne zaangażowanie (pensja, udziały, inne rozmaite korzyści) z dostawcami
IPSF;
•osobiste lub materialne zaangażowanie ze sponsorami, nadawcami, rozmaitymi
wykonawcami;
•osobiste lub materialne zaangażowanie z organizacją mogącą skorzystać z pomocy przez IPSF
(np. subwencja, klauzula zgody czy wybory)
Art. 12
Obowiązkiem Strony jest unikanie wszelkich przypadków konfliktu interesów.
W przypadku zetknięcia się z sytuacją potencjalnego konfliktu interesów, dotknięta Strona winna
powstrzymać się od wyrażania opinii, od podejmowania czy uczestniczenia w podejmowaniu decyzji,
a także od przyjęcia jakiejkolwiek formy korzyści. Niemniej jednak, jeśli Strona zamierza
kontynuować działanie lub nie jest pewna, jakie kroki należy podjąć, Strona winna poinformować o
sytuacji Komisję Etyczną.
Art. 13
Komisja Etyczna zaproponuje dotkniętej Stronie rozwiązanie, na przykład:
•zarejestrowanie deklaracji bez podejmowania szczególnych środków;
• usunięcie Strony z możliwości wyrażenia opinii lub podjęcia czy uczestniczenia w podjęciu
decyzji u źródła konfliktu;
•zwolnienie z zarządzania interesem zewnętrznym będącym przyczyną konfliktu.
Jeśli Strona zaniecha zadeklarowania sytuacji potencjalnego konfliktu interesów lub odmówi
działania zgodnie z rozwiązaniem zaproponowanym przez Komisję Etyczną, Komisja Etyczna
zaproponuje Przewodniczącemu IPSF oraz Komisji Dyscyplinarnej decyzję, która może obejmować
środki wymienione w powyższym paragrafie, a także możliwe sankcje. Przewodniczący IPSF oraz
Komisja

Dyscyplinarna odpowiedzialni są, w ostatniej instancji, za podjęcie decyzji i/lub nałożenie sankcji
dotyczących konfliktów interesów.

Misja i skład Art. 14
Niezależna Komisja Etyczna IPSF (w dalszej części zwana „Komisją”) otrzymuje następującą misję:
1. pomagać IPSF w opracowaniu oraz uaktualnianiu ram zasad etycznych, włącznie z Kodeksem
Etycznym IPSF, w oparciu o wartości oraz zasady nakreślone w Kodeksie Etycznym IPSF,
Regulaminach,

Statutach,

Kodeksie

Dyscyplinarnym,

Zasadach

Proceduralnych,

Zasadach

Technicznych i Zawodów, a także w Karcie Olimpijskiej, przy tym wszystkie takie wartości i zasady w
dalszej części zwane będą ”Zasadami Etycznymi IPSF”;
2. pomagać zapewniać zgodność z Zasadami Etycznymi IPSF w przypadku polityk i praktyk IPSF;
3. zapewniać wsparcie, włącznie z poradami i propozycjami, na wniosek Przewodniczącego IPSF,
Komitetu Wykonawczego, Komisji Dyscyplinarnej czy Kongresu, w celu zastosowania Zasad Etycznych
IPSF w praktyce;
4. analizować zażalenia czy inne problemy zgłoszone Komisji przez Przewodniczącego IPSF, przez
Komitet Wykonawczy, Komisję Dyscyplinarną czy przez Kongres, oraz podniesione w odniesieniu do
nieprzestrzegania Zasad Etycznych IPSF, a także, w razie potrzeby, zalecać sankcje czy inne działania
podejmowane przez IPSF, jej Przewodniczącego, jej Komitet Wykonawczy, jej Komisję Dyscyplinarną
czy jej Kongres;
5. zgłaszać dowolnemu podmiotowi, jaki uzna ona za odpowiedni, włącznie z, lecz nie ograniczając do
Przewodniczącego IPSF, Komitetu Wykonawczego, Komisji Dyscyplinarnej lub Kongresu, wszelkie
sprawy naruszeń Zasad Etycznych IPSF oraz zalecać działania czy sankcje;
6. doradzać w zakresie tego, jak unikać czy rozwiązywać konflikty interesu;
7. zajmować się wszelkimi innymi zadaniami odnoszącymi się do opracowania i wdrożenia Zasad
Etycznych IPSF, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego IPSF, Komitetu Wykonawczego, Komisji
Dyscyplinarnej lub Kongresu.

Art. 15
Komisja składać się będzie z pięciu członków, oznaczonych jak następuje:
•Przewodniczący i Wiceprzewodniczący, wyznaczeniu przez Przewodniczącego IPSF;
•trzech członków wyznaczonych przez Komitet Wykonawczy.
Ani Przewodniczący, ani trzej członkowie wyznaczani przez Komitet Wykonawczy nie mogą być
członkami IPSF. Wiceprzewodniczący może zostać wybrany spośród członków IPSF.
Art. 16
Członkowie Komisji muszą być zaznajomieni z wartościami oraz Zasadami Etycznymi Ruchu
Olimpijskiego, najlepiej w wyniku własnych doświadczeń; przynajmniej jeden członek Komisji
powinien mieć doświadczenie w zawodzie prawniczym, a przynajmniej jeden kolejny członek w
zakresie pełnienia wysokiego stanowiska wykonawczego lub publicznego.
Art. 17
Okres kadencji członka Komisji wynosi cztery lata. Kadencja odnawiana może być dwukrotnie.
Art. 18
Członek Komisji może zostać usunięty ze stanowiska na mocy jednogłośnej decyzji Komitetu
Wykonawczego lub, w przypadku braku takiej decyzji, na mocy decyzji Kongresu.
Art. 19
W przypadku wakatu spowodowanego śmiercią, rezygnacją, niekompatybilnością czy niezdolnością
członka do pełnienia swojej funkcji, członek taki zostanie zastąpiony. Nowy członek winien dokończyć
kadencję członka, którego zastępuje, i może zostać wybrany na kolejną czteroletnią kadencję.
Art. 20
Członkowie Komisji nie mogą podejmować żadnych kroków, czy też egzekwować jakiejkolwiek
władzy w odniesieniu do sprawy, w której istnieje lub uważa się, że istnieje konflikt interesów czy
jakakolwiek inna forma konfliktu.

Zabezpieczenie przed szkodą oraz wydatki
Art. 21
Członkowie Komisji winni podlegać zabezpieczeniu przez IPSF w odniesieniu do wszelkich roszczeń
osób trzecich wynikających z wykonywania przez nich swoich obowiązków jako członków Komisji.
Art. 22
Członkowie Komisji sprawują swoje funkcje jako wolontariusze. Są oni uprawnienia do zwrotu przez
IPSF wszelkich kosztów podróży, a także do diety pokrywającej ich pozostałe koszty.
Art. 23
Komisji pomagać będzie sekretarz wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji, którego koszty
zostaną zrefundowane przez IPSF.
Procedury
Art. 24
Komisja ustanawia swoje własne procedury.
Art. 25
Komisja Etyczna bezzwłocznie zgłosić raport do Komisji Dyscyplinarnej. Komisja Dyscyplinarna winna
następnie ocenić oraz przekazać swoje rekomendacje do Wykonawczego Komitetu Zarządzającego.
Następnie Wykonawczy Komitet Zarządzający winien wydać pisemną decyzję w oparciu o raport oraz
zalecenia zarówno Komisji Etycznej, jak i Komisji Dyscyplinarnej.
Art. 26
Komisja winna co roku przedstawiać Kongresowi raport dotyczący realizacji swoich działań.

