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KODEKS ETYCZNY FAI 

 
Niniejszy kodeks dotyczy wszystkich, którzy uczestniczą w FAI, 

  tj.  zawodników, sędziów, członków jury, 
delegatów Komisji, wybranych urzędników, 

członków personelu czy sprawujących inne funkcje 
 

Godność 

Zachowana i zagwarantowana zostanie godność wszystkich osób uczestniczących    
w jakimkolwiek charakterze w sportach powietrznych. Żadne kryteria inne niż zasługi        
i osiągnięcia nie będą podstawą do jakiejkolwiek formy dyskryminacji. Nie tolerowana 
będzie żadna forma oszukiwania, łącznie z dopingiem. Zasady fair-play dotyczyć 
będą wszystkich zawodników i oficjeli.  
 

Dobre zachowanie 

Wszyscy uczestnicy FAI mają obowiązek dbać o dobre imię FAI i społeczności 
sportów powietrznych. Muszą powstrzymywać się od szykanowania czy wyrządzania 
wszelkich form szkód fizycznych czy psychicznych innym członkom tej społeczności 
czy całego społeczeństwa. 
 

Uczciwość 

Wszyscy uczestnicy FAI muszą postępować według najwyższych standardów 
uczciwości. Reprezentując FAI muszą zachować bezstronność i powstrzymywać się 
od bronienia określonych interesów swojego własnego kraju czy sportu. Wszyscy 
członkowie personelu FAI oraz wybrani lub powołani oficjele FAI mający uprawnienia 
do podejmowania decyzji muszą przestrzegać następujących zasad dotyczących 
konfliktu interesów: 

 Definicja 
Możliwym konfliktem interesów jest każda sytuacja, w której osądy lub decyzje w 
sprawach dotyczących FAI mogą podlegać wpływom relacji, jakie taka osoba 
posiada (lub może posiadać) z innymi osobami czy organizacjami, na które  
(pozytywnie lub negatywnie) mogą oddziaływać jej/jego sądy czy decyzje 

 Konflikt interesów staje się rzeczywisty, gdy osoba nie ujawnia potencjalnego 
konfliktu  i wówczas wyraża opinię lub podejmuje decyzję na korzyść lub na 
niekorzyść danej osoby czy organizacji lub przyjmuje korzyści od takiej osoby czy 
organizacji. 

 Konflikty interesów mogą powstawać jako wynik bezpośrednich osobistych relacji 
bądź pośrednio poprzez interesy ściśle powiązanej osoby trzeciej (rodzic, małżonek, 
partner, osoba na utrzymaniu etc.). 

 Rodzaje interesu 
Typowymi okolicznościami, w których powstaje konflikt interesów są powiązania         
z dostawcami, sponsorami, doradcami zawodowymi, organizatorami imprez i 
stronami umawiającymi się (pakiety akcji, płatności, gościnność, prezenty i inne 
korzyści). 
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 Ujawnienia 
Wszyscy, do  których odnoszą się niniejsze zasady, jeśli staną w obliczu konfliktu 
interesów, muszą powstrzymać się od wydawania swoich opinii, podejmowania 
decyzji czy przyjmowania korzyści oraz muszą złożyć deklarację  interesów. Można 
tego dokonać w jeden z podanych sposobów: 
 

 Publiczne oświadczenie wobec organu FAI takiego jak zebranie Komisji 

 Pisemne ujawnienie wobec Dyrektora Wykonawczego FAI odpowiedzialnego 
za etykę. Na żądanie zachowana zostanie poufność udzielonych informacji. 
 

 Traktowanie ujawnienia 
Zarząd FAI, za poradą odpowiedzialnego członka Zarządu, podejmie stosowne 
decyzje. Opcje mogą obejmować lecz nie ograniczać się do: 
 

 Rejestracji deklaracji bez dalszego postępowania; 

 Usunięcia osoby z części lub całości postępowania lub możliwości 
podejmowania decyzji stwarzających potencjalny konflikt; 

 Eliminacji zaangażowania osoby w interes zewnętrzny powodujący konflikt. 
 

 Kary 
Nie ujawnienie potencjalnych konfliktów interesów może prowadzić do postępowania 
zgodnie z pkt. 2.8.1 statutu FAI i rozdziałem 6 regulaminu FAI (Egzekucja). 
 

 Zapobieganie 
Wszystkie  Komisje FAI i inne organy prawodawcze i wykonawcze FAI jako stały 
punkt swoich obrad powinny posiadać „Deklarację konfliktu interesów”, dającą 
ludziom formalną możliwość ujawnienia potencjalnych konfliktów. 
 

Poufność 

 
Uczestnicy FAI nie będą ujawniać powierzonych im w zaufaniu informacji. 
 

Naruszenie kodu etycznego 

 
Jakiekolwiek naruszenie tego kodeksu zostanie rozpatrzone przez Zarząd FAI, 
powiadomiony przez odpowiedzialnego za etykę Dyrektora Wykonawczego FAI. 
Działania mogą zostać podjęte zgodnie z trybem egzekucyjnym FAI (Rozdział 6 
regulaminu). 
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