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KODEKS ETYKI 
lipiec 2018 

Niniejszy Kodeks stanowi implementację Kodeksu Etyki Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej 

(ISU Code of Ethics), wprowadzonego komunikatem nr 2104 z dnia 27 czerwca 2017 r. (ISU 

Communication No. 2104). 
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Preambuła. 

Celem Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego od jego powstania w 1921 roku 
(początkowo jako Polskiego Związku Łyżwiarskiego zrzeszającego łyżwiarzy szybkich 
i figurowych) było zarządzanie, rozwijanie, promowanie i popularyzowanie łyżwiarstwa 
figurowego w Polsce. PZŁF zawsze hołdował zrównoważonemu rozwojowi dzieci 
i młodzieży, uprawiającej łyżwiarstwo figurowe, oraz współzawodnictwu sportowemu, 
opartemu na zasadach wzajemnego szacunku i przyjaźni. 

PZŁF w pełni podziela i przyjmuje dorobek wartości Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej, 
w kształtowaniu którego Związek współuczestniczy od momentu swego powstania 
i uzyskania członkostwa w Unii, a który to dorobek znajduje odzwierciedlenie w szeregu 
zasad, przepisów i regulacji Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej, rozwijanych nieustannie, 
w duchu uczciwej i bezstronnej rywalizacji w łyżwiarstwie, od czasu zawiązania Unii 
w 1882 roku. 
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Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania Kodeksu. 

1. Niniejszy Kodeks określa standardy postępowania, wymagane od wszystkich osób 
i podmiotów uczestniczących w działalności Polskiego Związku Łyżwiarstwa 
Figurowego oraz w rywalizacji w łyżwiarstwie figurowym pod auspicjami Związku. 

2. Kodeks zostaje wprowadzony w celu: 
2.1. Ustanowienia wysokich standardów etycznych, które winny być przestrzegane 

przy realizacji celów i zadań PZŁF. 
2.2. Zapewnienia przestrzegania podstawowych zasad i wartości PZŁF przez 

wszystkie osoby zaangażowane w łyżwiarstwo figurowe. 
2.3. Propagowania powszechnego zaufania do uczciwości i integralności PZŁF 

oraz wszystkich osób działających pod auspicjami Związku. 

3. Za każdym razem gdy w Kodeksie Etyki mowa jest o: 
3.1. Kodeksie – należy przez to rozumieć niniejszy Kodeks Etyki. 
3.2. Kodeksie Etyki ISU – należy przez to rozumieć aktualnie obowiązujący 

Kodeks Etyki Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU Code of Ethics). 
3.3. PZŁF lub Związku – należy przez to rozumieć Polski Związek Łyżwiarstwa 

Figurowego. 
3.4. ISU – należy przez to rozumieć Międzynarodową Unię Łyżwiarską. 
3.5. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę lub podmiot, o którym mowa w 

pkt. 4 Kodeksu. 
3.6. Oficjelach – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w pkt. 4.1, 4.2, 

4.4 oraz 4.8 Kodeksu. 

4. Kodeks ma zastosowanie do wszystkich osób i podmiotów podejmujących 
działalność związaną z PZŁF, a w szczególności: 
4.1. Osób pełniących funkcje we władzach PZŁF. 
4.2. Przedstawicieli i Delegatów PZŁF. 
4.3. Członków Zwyczajnych, Wspierających i Honorowych PZŁF. 
4.4. Pracowników i konsultantów PZŁF. 
4.5. Członków komisji problemowych PZŁF. 
4.6. Członków komitetów organizacyjnych zawodów zatwierdzonych lub 

organizowanych przez PZŁF. 
4.7. Przedstawicieli komitetów organizacyjnych zawodów wskazanych w pkt. 4.6 

oraz wolontariuszy współpracujących z komitetami organizacyjnymi tych 
zawodów. 

4.8. Sędziów, Sędziów Głównych, Kontrolerów Technicznych, Specjalistów 
Technicznych i Data/Replay Operatorów. 

4.9. Zawodników (Łyżwiarzy). 
4.10. Trenerów, instruktorów i choreografów. 
4.11. Lekarzy i fizjoterapeutów. 
4.12. Przedstawicieli Członków Zwyczajnych i Wspierających PZŁF. 
4.13. Wszystkich innych osób i podmiotów uczestniczących lub starających się 

uczestniczyć obecnie lub w przyszłości w jakiejkolwiek działalności PZŁF. 
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5. Intencją PZŁF jest aby Kodeks miał jak najszersze zastosowanie we wszystkich 
sytuacjach, w których zaangażowany jest interes PZŁF. 
Kodeks nie ma zastosowania do wewnętrznych spraw Członków Zwyczajnych 
i Wspierających PZŁF, chyba że sprawy te dotyczą interesów Związku. 

6. W przypadku kolizji postanowień niniejszego Kodeksu z postanowieniami Kodeksem 
Etyki ISU pierwszeństwo zastosowania ma Kodeks Etyki ISU. 

Sportowa etyka i fair play. 

7. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zasady sportowej etyki i zasady fair play. 
7.1. Sportową etykę należy rozumieć jako myśl, która przewodzi ludzkiemu 

działaniu. Sport to aktywność społeczna i kulturalna, która, praktykowana 
w sposób uczciwy, wzbogaca społeczeństwa i przyjaźń między ludźmi różnych 
narodowości. Sport jest również uznawany za aktywność, która – gdy jest 
uprawiana uczciwie – daje możliwość poznania i wyrażenia siebie, poczucia 
spełnienia, osiągania celów osobistych, zdobywania i demonstrowania swych 
umiejętności, nawiązywania więzi społecznych, odczuwania przyjemności, jak 
również cieszenia się dobrym zdrowiem i samopoczuciem. Sport, poprzez 
liczne kluby i osoby działające w sporcie pro bono, promuje zaangażowanie 
i odpowiedzialność w społeczeństwie. 

7.2. Fair play należy rozumieć jako znacznie więcej niż tylko grę w ramach 
przepisanych reguł. Fair play zawiera w sobie koncepcję przyjaźni, szacunku 
dla innych i respektowania ducha sportu. Sportowa etyka i fari play to sposób 
myślenia a nie tylko sposób zachowania się. Łączą w sobie dążenie do 
przeciwdziałania wszelkim oszustwom, korzystaniu z nieuczciwych strategii 
przy literalnym poszanowaniu zasad gry, dopingowi w sporcie, niewłaściwemu 
stosowania suplementów diety, przemocy (fizycznej i werbalnej), molestowaniu 
seksualnemu oraz nadużyciom wobec dzieci, młodzieży i kobiet, handlowi 
młodymi sportowcami, dyskryminacji, wyzyskowi, nierównym szansom, 
manipulowaniu przebiegiem i wynikami zawodów sportowych, nadmiernej 
komercjalizacji i korupcji w sporcie. 

Obowiązki Uczestników. 

8. Uczestnik ma obowiązek respektowania i przestrzegania Kodeksu. 

9. Zobowiązanie do przestrzegania przepisów, dotyczących łyżwiarstwa figurowego. 
9.1. Uczestnik ma obowiązek, zwracając szczególną uwagę na przepisy, dotyczące 

uczciwego i bezstronnego współzawodnictwa, przeczytać i zapoznać się z: 
9.1.1. Ze Statutem PZŁF. 
9.1.2. Przepisami dotyczącymi organizacji PZŁF. 
9.1.3. Ze Statutami ISU (Constitution, General Regulations, Special 

Regulations and Technical Regulations in Single, Pair & Ice Dance and 
in Synchronized Skating) oraz regulaminami sportowymi PZŁF, 
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w zakresie dotyczącym tych konkurencji łyżwiarskich, w które 
Uczestnik się angażuje. 

9.1.4. Przepisami i procedurami antydopingowymi, obowiązującymi 
w łyżwiarstwie figurowym, jak również z listą substancji i metod 
zabronionych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). 

9.2. Uczestnik ma obowiązek w pełni przestrzegać postanowienia wszelkich 
przepisów PZŁF oraz ISU. 

9.3. Uczestnik ma obowiązek dawać swym zachowaniem oraz wypowiedziami – tak 
ustnymi jak i pisemnymi – świadectwo poszanowania najwyższych standardów 
uczciwości, szacunku, prawdy oraz etycznego i sportowego postępowania. 

10. Zakaz podejmowania działalności sprzecznej z prawem. 
10.1. Uczestnik ma obowiązek nieużywania i nieposiadania nielegalnych środków 

chemicznych lub farmaceutycznych. 
10.2. Uczestnik ma obowiązek nieuczestniczenia (bezpośredniego lub pośredniego) 

i nieudzielania pomocy w nielegalnym użyciu środków chemicznych lub 
farmaceutycznych, jak również uczestnik ma zakaz naruszania przepisów 
antydopingowych. 

10.3. Uczestnik ma obowiązek powstrzymania się od wyrządzania szkód osobowych 
lub materialnych, jak również od angażowania się w jakakolwiek nielegalną 
działalność. 

10.4. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego niewłaściwe zachowanie 
wpływa na obniżenie reputacji łyżwiarstwa figurowego i PZŁF, 
a w przypadkach prawem przewidzianych może skutkować również 
poniesieniem przez Uczestnika odpowiedzialności karnej i podjęciem wobec 
niego stosownych działań przez PZŁF, w szczególności zaś przeprowadzeniem 
postepowania dyscyplinarnego. 

11. Zakaz wykorzystywania małoletnich. 
11.1. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wśród zawodników 

uprawiających łyżwiarstwo figurowe są młode dziewczęta i chłopcy, którzy 
starają się osiągnąć wysoki poziom sportowy i uznanie, oraz że młodzi 
łyżwiarze mogą być zdolnymi sportowcami, a jednocześnie osobami bardzo 
niedojrzałymi i podatnymi na oszustwo lub obietnicę sławy. W związku 
z powyższym mogą istnieć okazje do wyzysku seksualnego lub materialnego 
zawodników. 

11.2. Uczestnik ma obowiązek dochować najwyższych standardów zachowania, 
kultury osobistej i szacunku dla wszystkich zawodników, oficjeli, wolontariuszy 
i pracowników, w szczególności osób młodych i wrażliwych, oraz zobowiązuje 
się, na miarę swoich możliwości, chronić te osoby przed wszelkiego rodzaju 
wyzyskiem. 

12. Zobowiązanie do dbania o dobre imię PZŁF oraz łyżwiarstwa figurowego. 
12.1. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego zachowanie i komentarze 

w trakcie wykonywania jakiejkolwiek działalności na rzecz PZŁF mają wpływ na 
zaufanie do Związku wśród jego Członków, zawodników, oficjeli, mediów 
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i publiczności. Każdy Uczestnik przyjmuje również do wiadomości, że jego 
działania i zaniechania mogą być traktowane jako działania i zaniechania 
Związku oraz mogą mieć wpływ na ocenę całej dyscypliny łyżwiarstwa 
figurowego, tak pozytywnie jak i negatywnie. 

12.2. Uczestnik ma obowiązek nie podejmować działań, które mogą choćby 
sprawiać wrażenie wykroczenia, niepoprawności, nieuczciwego podejścia lub 
które mogą być szkodliwe dla wizerunku PZŁF i łyżwiarstwa figurowego. 

12.3. Uczestnik ma obowiązek nie zajmować stanowiska w jakiejkolwiek organizacji, 
które mogłoby być sprzeczne z niezależnym statusem, obowiązkami 
i lojalnością wobec PZŁF. 

13. Zobowiązanie do zachowania niezależność i uczciwości. 
13.1. Uczestnik ma obowiązek całkowicie wystrzegać się jakiejkolwiek stronniczości. 
13.2. Uczestnik, przy podejmowaniu działań na rzecz Związku, ma obowiązek 

wystrzegać się wynagradzania przyjaciół, handlu przysługami, lub 
przyjmowania rzeczy wartościowych, zachęcających do nieetycznego 
postępowania, godzącego w uczciwość osobistą i zobowiązania wobec PZŁF. 

13.3. Uczestnik ma obowiązek powstrzymać się od jakichkolwiek prób wywierania 
sprzecznego z zasadami etyki sportowej wpływu na przebieg lub wyniki 
zawodów albo jakiejkolwiek sprawy w łyżwiarstwie figurowym. 

13.4. Uczestnik ma zakaz uczestniczenia we wszelkich formach zakładów 
bukmacherskich lub hazardowych, związanych z jakimkolwiek wydarzeniem 
lub działaniem podlegającym jurysdykcji ISU lub PZŁF, oraz związanych 
z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi i Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi 
Młodzieży. 

13.5. Uczestnik ma obowiązek unikać oceny, głosowania lub wpływania 
w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, na sprawy dotknięte 
ewentualnym konfliktem interesów. Uczestnik ma obowiązek wycofać się 
z każdej dyskusji, oceny lub głosowania w tego rodzaju sprawach. 

13.6. Ponadto Uczestnik ma obowiązek: 
13.6.1. Niezwłocznie ujawniać swoje osobiste zainteresowanie w każdej 

sytuacji, która mogłaby racjonalnie zostać uznana za pociągająca 
za sobą konflikt interesów. 

13.6.2. Powstrzymać się od podejmowania lub wpływania na decyzje, mające 
na celu osobiste lub rodzinne zyski albo publiczne uznanie. 

13.6.3. Zachować całkowitą niezależność, która wyklucza jakiekolwiek 
naruszenie Karty Olimpijskiej, w szczególności wszelkiego rodzaju 
korupcję, niewłaściwe wykorzystanie informacji wewnętrznych, 
faworyzowanie lub wyrządzanie szkód Członkom PZŁF, trenerom, 
zawodnikom i ich rodzinom, oraz oficjelom PZŁF. 

13.6.4. Przestrzegać poufności informacji niepublicznych PZŁF. 
13.6.5. Ujawnić Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu, 

za pośrednictwem infolinii MKOl (dostępnej pod adresem: 
www.olympic.org/integrityhotline), przy pierwszej dostępnej okazji, 
pełnych, uzyskanych informacji, na temat jakichkolwiek zakładów, 
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manipulacji lub korupcji, jak również informacji o próbie lub zamiarze 
zawarcia zakładu, dokonania manipulacji lub korupcji. 

13.6.6. Zgłaszać odpowiednim organom PZŁF niewłaściwe postępowanie lub 
propozycje, dotyczące oficjeli PZŁF obecnych w miejscu rozgrywania 
jakichkolwiek zawodów sankcjonowanych przez PZŁF lub ISU. 

14. Zakaz nadużywania pozycji dla osiągania korzyści materialnych. 
14.1. Uczestnikowi nie wolno wykorzystywać środków, funduszy i usług PZŁF oraz 

wpływów w Związku niezgodnie z przeznaczeniem lub dla swojego prywatnego 
zysku. 

14.2. Uczestnikowi nie wolno przyjmować gotówki, podróży, zakwaterowania 
w hotelu, rozrywek ani innych korzyści, z wyjątkiem korzyści zgodnych 
z lokalnymi zwyczajami, świadczonych w normalnym toku działalności 
prowadzonej dla najlepszego interesu PZŁF. 

14.3. Uczestnikowi nie wolno przekazywać ani otrzymywać żadnych prezentów, 
środków pieniężnych ani innych korzyści w okolicznościach, które mogą 
wskazywać na godzenie w interesy PZŁF. W szczególności Uczestnikowi nie 
wolno przyjmować wartościowych prezentów o wartości nominalnej 
przekraczającej 500 zł, jeżeli zaś okoliczności nie pozwalają na odmowę 
przyjęcia takiego prezentu, należy poinformować darczyńcę, że darowizna jest 
przyjmowana w imieniu PZŁF i zostanie przekazana do Związku. 

14.4. Uczestnik może zostać zaproszony przez media, sponsorów lub inne 
organizacje do udziału w wydarzeniu sportowym, społecznym lub 
komercyjnym i otrzymywać z tego tytułu świadczenie pieniężne. Tego rodzaju 
zaproszenia mogą być akceptowane pod warunkiem, że: 
14.4.1. Odbywają się w ramach otwartych i powszechnie uznanych praktyk. 
14.4.2. Służą wspieraniu interesów PZŁF. 
14.4.3. Nie prowadzą do zawstydzenia lub upokorzenia Uczestnika, jego 

koleżanek i kolegów lub Związku. 
14.4.4. Nie naruszają w jakikolwiek sposób obiektywizmu i uczciwości 

Uczestnika. 
14.5. Uczestnik otrzymuje zwrot wydatków w związku z prowadzeniem działalności 

na rzecz PZŁF zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami 
wewnętrznymi Związku. 

15. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie ujawnić Prezesowi Zarządu oraz 
Przewodniczącemu Komisji Dyscyplinarnej wszelkie informacje, dotyczące 
jakichkolwiek prób lub incydentów, które mogłyby naruszać Kodeks. Jeżeli w sprawę 
zaangażowany jest Prezes Zarządu Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie ujawnić 
powyższe informacje Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu 
Komisji Dyscyplinarnej PZŁF. 

16. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że uzyskanie jakiejkolwiek nominacji 
ze strony PZŁF nie jest niewzruszalnym prawem nabytym Uczestnika lecz przywilejem, 
związanym z powierzonym Uczestnikowi zaufaniem do pełnienia określonych funkcji. 
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Dlatego też nieprzestrzeganie Kodeksu przez Uczestnika może zostać wzięte pod 
uwagę przy ocenie jego działania, jak również przy kolejnych nominacjach. 

17. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że naruszenie Kodeksu może zostać 
potraktowane jako przewinienie dyscyplinarne, co może skutkować zastosowaniem 
wobec Uczestnika kary dyscyplinarnej, w szczególności kary zawieszenia lub 
pozbawienia określonych uprawnień. Postępowanie dyscyplinarne, dotyczące 
przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu Kodeksu, będzie 
prowadzone zgodnie ze Statutem PZŁF i odrębnymi przepisami dyscyplinarnymi 
Związku. 

Przestrzeganie i zmiana Kodeksu. 

18. Dla zapewnienia skuteczności przestrzegania postanowień Kodeksu PZŁF odwołuje 
się do uczciwości i rzetelności wszystkich, których Kodeks dotyczy. Stwierdzone 
naruszenia Kodeksu będą przekazywane Komisji Dyscyplinarnej PZŁF celem 
wyjaśnienia i przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego. 

19. Związek będzie monitorował przestrzeganie Kodeksu przez wszystkich Uczestników, 
a jeśli zajdzie taka potrzeba PZŁF zastrzega możliwość zmian Kodeksu, w celu 
odpowiedniego dostosowania jego postanowień. Zmiana Kodeksu wymaga uchwały 
Zarządu i będzie mogła mieć zastosowanie nie wcześniej niż od daty jej publikacji na 
stronie internetowej Związku. 

20. Kodeks wchodzi w życie z dniem 23.07.2018 r. 


