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A. WSTĘP
Niniejszy kodeks etyki jest zbiorem zasad i wartości etycznych wyznaczających standardy
postępowania w Polskim Związku Jeździeckim w celu ochrony interesów środowiska jeździeckiego w
Polsce, w tym zawodników, właścicieli koni, organizatorów wydarzeń jeździeckich, osób oficjalnych,
sponsorów i samego PZJ, oraz w celu wspierania ich harmonijnej współpracy i określenia przejrzystych
reguł, zgodnych z duchem uczciwej sportowej rywalizacji i idei Fair Play.
Osiągnięcie tego celu, jak i sam wizerunek PZJ, uzależnione są od poszanowania określonych w
niniejszym kodeksie zasad etycznych. W związku z tym, wszyscy uczestnicy sportu jeździeckiego, w
tym, lecz niewyłącznie: zawodnicy (i ich luzacy, członkowie ekipy), właściciele koni, trenerzy,
organizatorzy, osoby oficjalne, sponsorzy oraz wolontariusze, pracownicy, członkowie władz, organów
dyscyplinarnych i komisji problemowych PZJ zobowiązują się do przestrzegania w każdym czasie
niniejszego Kodeksu Etyki oraz tam gdzie ma to zastosowanie, Kodeksu Etycznego MKOl i Kodeksu
Etyki Sportowej przyjętego przez Radę Europy.

B. GODNOŚĆ
1. Ochrona godności konia i zawodnika jest podstawowym wymogiem jeździectwa.
2. Zakazana jest wszelka dyskryminacja między sportowcami ze względu na rasę, płeć, pochodzenie
etniczne, religię, poglądy filozoficzne lub polityczne, stan cywilny czy inne przyczyny.
3. Wymagane jest bezwzględne i bezwarunkowe przestrzeganie „Kodeksu postępowania zgodnego z
dobrem konia” oraz zasady, że dobro konia jest zawsze najważniejsze i nigdy nie może być
podporządkowane rywalizacji sportowej ani wpływom komercyjnym.
4. Doping jest całkowicie zakazany na każdym poziomie rywalizacji jeździeckiej. Przepisy FEI i PZJ
dotyczące walki z dopingiem muszą być bezwzględnie przestrzegane.
5. Wszelkie formy przemocy wobec zawodników, zarówno psychicznej, fizycznej, seksualnej, jak i
związanej ze współzawodnictwem sportowym są absolutnie zabronione.
6. Wszelkie formy uczestnictwa lub wspierania zakładów na zawodach jeździeckich oraz wszelkie formy
promocji zakładów związanych z rywalizacja jeździecką są zabronione.
7. Uczestnicy wydarzeń PZJ nie mogą w żaden sposób naruszać zasady Fair Play, wykazywać
niesportowych zachowań, ani wpływać na wynik rywalizacji w sposób sprzeczny z etyką sportową.
8. Członkowie i wszyscy zaangażowani w działalność PZJ zapewniają sportowcom warunki
bezpieczeństwa, dobrostanu i opieki medycznej sprzyjające ich równowadze fizycznej i psychicznej.

C. UCZCIWOŚĆ
1. Przedstawiciele PZJ nie mogą, bezpośrednio lub pośrednio, zabiegać, przyjmować ani oferować
jakiejkolwiek formy osobistego wynagrodzenia lub prowizji, ani ukrytej korzyści lub usługi o jakimkolwiek
charakterze, związanej z organizacją Wydarzeń PZJ, która nie jest częścią oficjalnego procesu
negocjacyjnego lub nie została określona w umowie z organizatorem.
2. Członkowie władz, pracownicy i wolontariusze PZJ mogą wręczać lub przyjmować jedynie takie
prezenty, które zgodnie z obowiązującymi lokalnymi zwyczajami mogą stanowić wyraz szacunku lub
przyjaźni. Każdy inny prezent musi zostać przekazany organizacji, której członkiem jest beneficjent.
3. Gościnność okazana władzom, pracownikom i wolontariuszom PZJ, jak również osobom im
towarzyszącym, przez potencjalnych organizatorów ubiegających się o organizację Wydarzenia PZJ,
nie może przekraczać powszechnie obowiązujących standardów.
D. KONFLIKT INTERESÓW
1. Istotny konflikt interesów istnieje w sytuacji, gdy osoba zaangażowana w jakimkolwiek charakterze
przez PZJ jest również zaangażowana w inną działalność, która może wpływać na motywację działań
tej osoby podejmowanych w Związku, lub jest postrzegana jako mająca taki wpływ.
2. 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 PZJ.
3. Konfliktów interesów, zarówno rzeczywistych, jak i pozornych należy unikać, gdy tylko jest to możliwe.
Nawet pozory niewłaściwego lub niestosownego postępowania powinny zostać uznane za szkodliwe
dla reputacji PZJ. Jednakże konflikty mogą być związane z doświadczeniem i wiedzą fachową
niezbędną w danym przypadku. Szczególną równowagę pomiędzy konfliktem a wiedzą fachową
regulują odpowiednie przepisy sportowe, w tym przepisy FEI.

E. DOBRE ZARZĄDZANIE I ZASOBY
1. Podstawowe uniwersalne zasady dobrego zarządzania PZJ, w szczególności zasada przejrzystości
działania i odpowiedzialności, muszą być przestrzegane przez wszystkich zaangażowanych w
działalność PZJ.
2. Zasoby (środki), do których dostęp mają pracownicy i wolontariusze PZJ mogą być wykorzystywane
wyłącznie dla celów PZJ.
3.
3.1. Przychody i wydatki PZJ są zapisywane na rachunkach PZJ, które muszą być prowadzone zgodnie
z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. Sprawozdania te będą weryfikowane przez niezależnego
audytora.
3.2. W przypadkach, gdy PZJ udziela wsparcia finansowego jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi:
a) Wykorzystanie zasobów PZJ musi być wyraźnie wykazane na rachunkach odbiorcy;
b) Rachunki odbiorcy mogą zostać poddane audytowi przez eksperta wyznaczonego przez Zarząd PZJ,
po uprzednim powiadomieniu odbiorcy.

4. Wszyscy zaangażowani w działalność PZJ rozpoznają znaczący wkład, jaki sponsorzy, partnerzy i
inni wspierający wydarzenia jeździeckie wnoszą w rozwój i prestiż wydarzeń PZJ. Jednakże takie
wsparcie musi mieć formę zgodną z przepisami sportowymi i zasadami określonymi w przepisach PZJ,
regulaminie FEI i niniejszym Kodeksie. Nie mogą one ingerować w funkcjonowanie sportu. Organizacja
krajowych zawodów jeździeckich leży w wyłącznej gestii PZJ oraz w stosownych przypadkach,
organizatorów uznanych przez PZJ.
5. Dokumenty i/lub informacje opublikowane przez PZJ związane z wyborem organizatorów Mistrzostw
Polski w poszczególnych konkurencjach jeździeckich, Pucharów Polski i innych ważnych wydarzeń
sportowych PZJ muszą być przestrzegane. Wyboru organizatorów Mistrzostw Polski, Pucharów Polski
i innych ważnych wydarzeń sportowych, do których organizacji zgłosi się więcej niż jeden organizator
będą rozstrzygane przez Zarząd PZJ w drodze konkursu ofert.

F. STOSUNKI Z WŁADZAMI
1. Członkowie PZJ i/lub organizatorzy działają na rzecz utrzymania harmonijnych stosunków z władzami
państwowymi i samorządowymi, zgodnie z zasadami uniwersalności i neutralności politycznej.
2. Członkowie PZJ i/lub organizatorzy mają swobodę odgrywania roli w życiu publicznym społeczności,
do których należą. Nie mogą jednak angażować się w jakąkolwiek działalność lub kierować się
jakąkolwiek ideologią niezgodną z zasadami i regułami określonymi w przepisach PZJ i
przedstawionymi w niniejszym Kodeksie.
3. Członkowie PZJ i/lub organizatorzy dołożą starań, aby chronić środowisko naturalne przy okazji
wszelkich organizowanych przez nie imprez.
G. POUFNOŚĆ
Osoby zaangażowane w działalność PZJ nie mogą ujawniać informacji powierzonych im w zaufaniu.
Ujawnienie innych informacji nie może mieć na celu osiągnięcia zysku lub korzyści osobistych, ani też
nie może być podejmowane w sposób złośliwy w celu zaszkodzenia reputacji jakiejkolwiek osoby lub
organizacji.
H. WDRAŻANIE
1. Wszyscy uczestnicy sportu jeździeckiego czuwają nad stosowaniem zasad i przepisów PZJ oraz
niniejszego Kodeksu.
2. Każdy uczestnik sportu jeździeckiego informuje Sekretarza Generalnego PZJ lub władze Związku o
wszelkich naruszeniach niniejszego Kodeksu, w celu ewentualnego skierowania sprawy do organów
dyscyplinarnych Związku.
3. Zarząd PZJ może, w razie potrzeby, określić przepisy wykonawcze do niniejszego Kodeksu.
Zasady wymienione powyżej stanowią kodeks etyczny PZJ, który musi być w każdych okolicznościach
przestrzegany przez wszystkich zaangażowanych w działalność na rzecz Związku lub sportu
jeździeckiego jako warunek reprezentowania lub uczestniczenia w działaniach PZJ w dowolnej formie.

