Kodeks Etyki i Postępowania
Polski Związek Piłki Siatkowej
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Preambuła

3

Preambuła (1/2)

Czym jest Kodeks Etyki i Postępowania Polskiego Związku Piłki Siatkowej?
Piłka siatkowa to wspaniała dyscyplina sportowa, upowszechniająca ideę współpracy w zespole, zdrowej rywalizacji i fair play.
To dyscyplina niosąca jedyny w swoim rodzaju ładunek pozytywnych emocji, czego świadectwem jest niebywały poziom
entuzjazmu i zaangażowania kibiców. To w końcu dyscyplina, w której osiągnięcia naszych czołowych zespołów klubowych oraz
reprezentacji narodowych stanowić mogą powód do dumy dla każdego Polaka.
Kodeks Etyki i Postępowania stanowi istotne narzędzie upowszechniania i utrwalania w Środowisku Siatkarskim przyjętych w PZPS
nadrzędnych zasad. Dokument ten jest tym samym szczególnego rodzaju zobowiązaniem Środowiska Siatkarskiego wobec: kibiców,
których postawa i energia nadają sens sportowym zmaganiom, dzieci i młodzieży, rozwijającym sportowe pasje pod naszymi skrzydłami,
a także wobec koleżanek i kolegów związanych z polską siatkówką oraz – w szerszej perspektywie – całego polskiego społeczeństwa.

Co zawiera Kodeks?
Kodeks zawiera opis ośmiu głównych zasad postępowania, które obowiązują w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Zasady
postępowania stanowią odzwierciedlenie promowanych przez PZPS, pożądanych postaw i działań związanych z należytym
reprezentowaniem interesów polskiej piłki siatkowej.
Sumienne stosowanie Kodeksu przez wszystkich przedstawicieli władz i pracowników PZPS jest istotnym elementem budowy wizerunku
Środowiska Siatkarskiego. Wspiera ono również propagowanie obrazu samego Związku jako prężnej, dobrze zarządzanej organizacji
sportowej, działającej według przejrzystych reguł, zgodnych z duchem uczciwej sportowej rywalizacji.
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Preambuła (2/2)

Kto jest zobowiązany do przestrzegania Kodeksu?
Choć niniejszy dokument powstał w Polskim Związku Piłki Siatkowej,
naszą ambicją jest, by zawarte w nim główne zasady postępowania
zostały pozytywnie przyjęte i były przestrzegane w całym Środowisku
Siatkarskim, tj. w szczególności przez:
 Władze Polskiego Związku Piłki Siatkowej
 Pracowników i współpracowników PZPS
 Zawodników(czki) powoływanych(e) do reprezentacji
 Trenerów, instruktorów i innych członków sztabów szkoleniowych
 Sędziów
 Lokalnych działaczy i związki siatkarskie
 Organizatorów rozgrywek, turniejów i imprez siatkarskich
 Wszelkie inne osoby i podmioty związane z polską siatkówką

Jesteśmy także świadomi, iż działania zewnętrznych
podmiotów podejmowane w ramach współpracy z Polskim
Związkiem Piłki Siatkowej mogą wpływać na postrzeganie
polskiej siatkówki. Dlatego też jako reprezentanci interesów
polskiej piłki siatkowej dodatkowo oczekujemy respektowania
zapisów Kodeksu Etyki i Postępowania od naszych partnerów
biznesowych (w tym sponsorów), kontrahentów, dostawców
i innych współpracowników.
Podmioty podejmujące współpracę z Polskim Związkiem Piłki
Siatkowej są zobowiązane do zapoznania się treścią Kodeksu
oraz przestrzegania zawartych w nim zasad. Praktyczne
odzwierciedlenie powyższego wymogu stanowić będą
odpowiednie zapisy znajdujące się we wzorach umów
stosowanych przez PZPS.

Wierzymy, iż popularyzowanie powszechnego stosowania zasad postępowania zaprezentowanych w Kodeksie
jest jednym z fundamentów działań na rzecz sprostania oczekiwaniom kibiców wobec Środowiska Siatkarskiego oraz
(w szczególności) Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
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Kluczowe zasady
postępowania PZPS
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Zasada I
Uczciwość
Dlaczego zasada uczciwości jest aż tak istotna dla polskiej siatkówki?

PZPS reprezentuje interesy polskiej piłki siatkowej. Wychowujemy młodzież w duchu
sportu. Motywujemy zawodników do pokonywania własnych słabości w dążeniu do
osiągania coraz lepszych wyników. Organizujemy wydarzenia sportowe,
przyciągające szerokie rzesze kibiców. Podstawą skutecznej realizacji tych działań
jest zaufanie i przekonanie wszystkich osób związanych z piłką siatkową, że nasze
funkcjonowanie opiera się na regułach fair play.
Jednym z czynników umożliwiających sukcesy polskiej piłki siatkowej jest
wiarygodności PZPS i Środowiska Siatkarskiego. Cieszymy się z zaufania naszych
pracowników, zawodników, kibiców, partnerów Związku, sponsorów, a także
międzynarodowych organizacji sportowych. Chcemy, aby Polacy byli dumni
z osiągnięć polskich reprezentacji. Uczciwość jest fundamentem, na którym
budujemy nasze sukcesy oraz zaufanie publiczne.
Postawy i działania propagowane przez PZPS
Przestrzegamy prawa i działamy w dobrej wierze. Nasze postępowanie jest zawsze
zgodne z obowiązującymi nas przepisami i regulaminami. Traktujemy siebie
nawzajem, naszych partnerów i wszystkie osoby spoza PZPS tak, aby uniknąć
konfliktu pomiędzy interesami osobistymi, a interesami Związku i polskiej piłki
siatkowej. Na każdym kroku kierujemy się dobrem polskiej piłki siatkowej,
szczerością intencji i sprawiedliwością. W obliczu wątpliwości zadajemy pytania,
zgłaszamy obawy i zwracamy uwagę na ryzykowne sytuacje.
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Zasada II
Przejrzystość
Dlaczego zasada przejrzystości jest aż tak istotna dla polskiej siatkówki?

Zasada przejrzystości w PZPS stanowi potwierdzenie naszych czystych intencji
w reprezentowaniu interesów polskiej piłki siatkowej oraz otwartości
w podejmowanych działaniach. Stosowanie jasnych, czytelnych procedur oraz
otwartej komunikacji odzwierciedla także zgodność przyjętych w Środowisku
Siatkarskim zasad postępowania z najlepszymi światowymi praktykami w zakresie
etyki i odpowiedzialności społecznej.
Jawność, czytelne zasady postępowania oraz przewidywalność budują wiarygodność
Środowiska Siatkarskiego oraz zaufanie do Polskiego Związku Piłki Siatkowej
w oczach pracowników Związku, zawodników, kibiców, partnerów, sponsorów,
zagranicznych organizacji sportowych oraz całego społeczeństwa.
Postawy i działania propagowane przez PZPS
Dbamy o przejrzystość prowadzonych działań i związanej z nimi dokumentacji.
Otwarcie komunikujemy cele, podejmowane inicjatywy i kluczowe decyzje wszystkim
zainteresowanym naszą działalnością, zarówno wewnątrz Środowiska Siatkarskiego,
jak i na zewnątrz. Stosujemy jasne i czytelne zasady w obszarze finansów,
zatrudnienia i polityki kadrowej, zakupów oraz wyboru dostawców. W kluczowych
aspektach funkcjonowania Związku poddajemy się regularnym kontrolom
zewnętrznym.
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Zasada III
Godna reprezentacja
Dlaczego zasada godnej reprezentacji jest aż tak istotna dla polskiej siatkówki?

Piłka siatkowa przyciąga uwagę mediów i stale rosnącej rzeszy kibiców. Coraz więcej
młodych ludzi bierze udział w organizowanych bądź nadzorowanych przez nas
rozgrywkach. Czujemy się zobowiązani wobec wszystkich pasjonatów piłki siatkowej,
szczególnie zaś wobec dzieci i młodzieży, do bycia przykładem najwyższych
sportowych wartości. Rozwijanie postaw i zachowań wpisujących się w nasze
rozumienie godnej reprezentacji jest stałym elementem podejmowanych przez nas
działań popularyzujących piłkę siatkową wśród dzieci i młodzieży – przyszłych
dorosłych zawodników.
Wszyscy zawodnicy, członkowie sztabów reprezentacji i pracownicy Związku
współtworzą obraz polskiej piłki siatkowej, a w przypadku imprez o charakterze
międzynarodowym - wizerunek kraju. Pragniemy, by Polacy mogli być dumni
z narodowych reprezentacji na międzynarodowych imprezach sportowych.
Postawy i działania propagowane przez PZPS
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić i promować wizerunek polskiej piłki
siatkowej. Prezentujemy postawy i zachowania zgodne z zasadami współżycia
społecznego i honorem polskiej reprezentacji. Barwy narodowe, w których
występujemy, traktujemy z dumą i szacunkiem. Dążymy do uzyskania rozgłosu
wyłącznie dzięki wybitnym osiągnięciom sportowym i organizacyjnym. Świadomie
kształtujemy pozytywny wizerunek polskiej piłki siatkowej w mediach, w tym
w mediach społecznościowych, komunikując się w sposób pozytywny i przyjazny.
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Zasada IV
Zaangażowanie społeczne
Dlaczego zasada zaangażowania społecznego jest aż tak istotna dla polskiej
siatkówki?
Spektakularne sukcesy i wydarzenia sportowe przyciągają uwagę szerokiego grona
kibiców. Wybitni zawodnicy stają się inspiracją dla wielu osób, w tym osób młodych.
Jesteśmy świadomi siły oddziaływania sportowych emocji oraz faktu, iż płynącą
z nich popularność można wykorzystać w szczytnym celu, m.in. promując zdrowy,
aktywny tryb życia.
Prowadząc działalność edukacyjną i wychowawczą, przygotowujemy przyszłe kadry
reprezentacji polskiej piłki siatkowej. Nasze programy kształcenia dzieci i młodzieży
są odzwierciedleniem wizji profesjonalnego zawodnika, uczciwie pracującego na
sukces zespołu w duchu sprawiedliwej rywalizacji, osiągającego coraz lepsze wyniki
dzięki dyscyplinie i wytrwałości oraz unikającego dróg na skróty. Wierzymy
w uniwersalną wartość tej wizji. Realizując ją nie tylko zyskujemy wspaniałych
przyszłych zawodników, ale także podnosimy poziom kapitału społecznego w Polsce.
Postawy i działania propagowane przez PZPS
Prowadzimy i wspieramy działalność edukacyjną i wychowawczą w zakresie promocji
sportu i zdrowia. Propagujemy sportową aktywność, zdrowy tryb życia oraz zasady
fair play. Rozwijamy sportową pasję i talenty wśród dzieci i młodzieży. Wspieramy
sportową aktywność osób niepełnosprawnych. Dbamy o emerytowanych zawodników
i inne osoby zasłużone dla rozwoju polskiej piłki siatkowej – to oni budowali wzorce
i są przykładem dla obecnych siatkarzy, za co jesteśmy winni im szacunek i pamięć.
Chętnie włączamy się w kampanie społeczne propagujące sport i zdrowie, a także
krzewimy wartości wynikające z pracy zespołowej i uczciwej rywalizacji.
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Zasada V
Szacunek
Dlaczego zasada szacunku jest aż tak istotna dla polskiej siatkówki?

Okazywanie szacunku jest postawą niezbędną do budowania zaangażowania
pracowników i zawodników oraz zapewnienia komfortu odbioru wydarzeń sportowych
przez kibiców. Jesteśmy przekonani, że tylko w bezpiecznej atmosferze, wolnej od
wszelkiego rodzaju przejawów przemocy i dyskryminacji, możliwe jest rozwijanie pasji
do piłki siatkowej oraz osiąganie coraz lepszych wyników.
Szacunek jest także istotnym elementem wizerunku, zarówno PZPS, jak i polskich
reprezentacji. Zależy nam rozwijaniu pozytywnego postrzegania polskiej siatkówki
oraz związanych z nią wydarzeń sportowych, zarówno w wymiarze krajowym, jak
i zagranicznym.
Postawy i działania propagowane przez PZPS
We wszystkich podejmowanych działaniach kierujemy się poszanowaniem godności
ludzkiej. Akceptujemy prawo każdej osoby do posiadania odmiennych poglądów.
Unikamy wszelkich zachowań, które mogłyby naruszyć godność drugiej osoby.
Szanujemy różnorodność płci, narodowości, ras, wieku, wyznań religijnych, orientacji
seksualnych oraz wszelkich innych cech. Tworzymy środowisko wolne od mobbingu,
molestowania i innych form przemocy, zarówno w formie fizycznej, jak
i słownej. Okazujemy szacunek kibicom i zawodnikom drużyny przeciwnej, zarówno
w przypadku wygranej, jak i przegranej. Nie tolerujemy przejawów agresji
i dyskryminacji, a w przypadku wystąpienia negatywnych zjawisk zawsze głośno
wyrażamy nasz sprzeciw oraz podejmujemy działania mające na celu ochronę osób
poszkodowanych.
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Zasada VI
Zdrowa rywalizacja
Dlaczego zasada zdrowej rywalizacji jest aż tak istotna dla polskiej siatkówki?

Na sukces w piłce siatkowej składa się ciężka praca zawodników, ich talent,
predyspozycje fizyczne oraz umiejętność współpracy. Ogromny wysiłek włożony
w trenowanie i rozwijanie sportowców traci sens, gdy przegrywają w nieuczciwej
konkurencji z osobami, które korzystają z niedozwolonych środków dopingujących,
umożliwiających osiąganie lepszych wyników przeciętnym zawodnikom. Nasi
siatkarze dostarczają kibicom prawdziwych sportowych emocji, wynikających
z uczciwej rywalizacji, którą promujemy i którą chcą oglądać pasjonaci piłki siatkowej.
Mając na uwadze dobro zawodników, dokładamy wszelkich starań, by środowisko
polskiej piłki siatkowej było wolne od problemu niedozwolonych substancji
chemicznych oraz nadużywania alkoholu, tytoniu i innych używek.
Postawy i działania propagowane przez PZPS
Wierzymy, że tylko równa rywalizacja i uczciwe współzawodnictwo mają sens. Cieszą
nas jedynie te sukcesy, które zostały osiągnięte dzięki ciężkiej pracy
i przezwyciężaniu własnych słabości. Dążymy do osiągania coraz lepszych wyników
wyłącznie dzięki treningom i dozwolonym metodom podnoszenia efektywności.
Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zaangażowanymi
w walkę z dopingiem. Uświadamiamy dzieci i młodzież w zakresie szkodliwego
oddziaływania środków dopingujących oraz generalnie używek. Promujemy także
zdrowy, sportowy tryb życia, wolny od narkotyków, niedozwolonego dopingu i używek
mających negatywny wpływ na organizm człowieka oraz kondycję fizyczną.
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Zasada VII
Bezpieczeństwo
Dlaczego zasada bezpieczeństwa jest aż tak istotna dla polskiej siatkówki?

Gra w piłkę siatkową, podobnie jak uprawianie każdej innej dyscypliny sportu, wiąże
się z pewnym ryzykiem kontuzji i uszczerbku na zdrowiu. Dlatego też w sposób
szczególny troszczymy się o dostosowanie treningów do wieku, doświadczenia
i poziomu zaawansowania zawodników, a także o obecność lekarzy i wysokiej jakości
zaplecza medycznego podczas meczy i turniejów.
Pragniemy również zapewnić bezpieczeństwo i komfort kibicom piłki siatkowej, którzy
uczestniczą w organizowanych przez nas wydarzeniach sportowych. Podejmując
współpracę z operatorami obiektów sportowych, upewniamy się, że ich stan
techniczny umożliwia bezpieczną organizację imprezy.
Postawy i działania propagowane przez PZPS
Gdy chodzi o bezpieczeństwo, jesteśmy bezkompromisowi i stanowczy. Przykładamy
szczególną wagę do tego, aby warunki treningów, pracy oraz turniejów
i meczy zachowywały najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia
zawodników, pracowników, kibiców i wszystkich osób w nich uczestniczących. Od
operatorów obiektów sportowych oraz innych partnerów wymagamy zapewnienia
infrastruktury bądź produktów i usług zgodnych z właściwymi regulacjami i normami
w zakresie bezpieczeństwa. Stale współpracujemy z lekarzami medycyny sportowej
w diagnozowaniu, leczeniu oraz w zakresie udzielania pomocy doraźnej zawodnikom.
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Zasada VIII
Reagowanie
Dlaczego zasada reagowania jest aż tak istotna dla polskiej siatkówki?

Pragniemy dostarczać naszym kibicom pozytywnych sportowych emocji oraz
wychowywać dzieci i młodzież w atmosferze szacunku i bezpieczeństwa. W tym celu
w Środowisku Siatkarskim promujemy uczciwość oraz wrażliwość na potrzeby
i krzywdę drugiej osoby. Dlatego też stanowcze wyrażanie sprzeciwu wobec
wszelkich przejawów naruszania Kodeksu oraz zawartych w nim zasad postępowania
jest niezwykle istotne dla całego Środowiska Siatkarskiego i wszystkich pasjonatów
siatkówki.
Reagując i zgłaszając tego rodzaju incydenty udowadniamy, że nasze wartości są
rzeczywistymi fundamentami działań organizacji oraz związanych z nią osób.
Postawy i działania propagowane przez PZPS
Budujemy świadomość oraz promujemy w obrębie Związku i całego Środowiska
Siatkarskiego wiedzę na temat kluczowych zasad postępowania, pożądanych postaw
i niepożądanych zachowań. Stanowczo sprzeciwiamy się przejawom łamania zasad
zawartych w Kodeksie Etyki i Postępowania. Zwracamy uwagę koleżankom
i kolegom w przypadku, gdy ich zachowanie narusza dobre obyczaje i stosunki
międzyludzkie. Jeśli obserwujemy bądź podejrzewamy naruszenie prawa, zgłaszamy
ten fakt do Zarządu/ Prezydium Zarządu PZPS. Rozpatrujemy każde zgłoszenie,
pamiętając o ochronie osób poszkodowanych i zadośćuczynieniu.
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* Wybrane przykłady sytuacji, w których należy reagować, zostały opisane w kolejnym rozdziale.

Przykłady działań
zgodnych z Kodeksem
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Przykłady działań zgodnych z Kodeksem (1/2)

Obszary
działalności
PZPS:

I
Uczciwość

II
Przejrzystość

III
Godna
reprezentacja

IV
Zaangażowanie
społeczne

V
Szacunek

Szkolenie
młodzieży

Uczymy dzieci
i młodzież
rywalizacji
w duchu fair
play

Dokonujemy
selekcji
młodych
zawodników ze
względu na
wyłącznie ich
talent i
predyspozycje

Kładziemy
nacisk na
uświadomienie
młodym
zawodnikom,
że oni także
stanowią o
obrazie polskiej
siatkówki

Prowadzimy
działalność
edukacyjną
i wychowawczą
w zakresie
promocji sportu
i zdrowia

Uczymy dzieci
i młodzież
współpracy
opartej na
wzajemnym
szacunku

Profesjonalna
piłka siatkowa

Postępujemy
z pełnym
profesjonalizmem i
podejściem fair
wobec kibiców,
środowiska
siatkarskiego
i partnerów

Stosujemy
jasne i
wyraźnie
komunikowane
zasady przy
organizacji
wydarzeń
siatkarskich

Dążymy do
uzyskania
rozgłosu
wyłącznie
dzięki wybitnym
osiągnięciom
sportowym i
organizacyjnym

Włączamy się
w kampanie
społeczne
propagujące
sport i zdrowie

Okazujemy
szacunek
kibicom
i zawodnikom
drużyny
przeciwnej,
zarówno
w przypadku
wygranej, jak
i przegranej

Polityka
kadrowa

Procesy
rekrutacyjne
prowadzimy
w oparciu o
rzetelną ocenę
kompetencji i
doświadczenia
kandydatów

Stosujemy
klarowne,
obiektywne
zasady
w obszarze
zatrudniania,
wynagradzania
i rozwoju

W szeregach
Związku nie
widzimy
miejsca dla
osób, których
działania nie są
zgodne
z przyjętymi
zasadami

Organizujemy
spotkania
i inicjatywy
dedykowane
emerytowanym
zawodnikom
i osobom
zasłużonym dla
rozwoju polskiej
piłki siatkowej

Tworzymy
środowisko
pracy wolne od
mobbingu
i molestowania

VI
Zdrowa
rywalizacja

VII
Bezpieczeństwo

Propagujemy
zdrowy styl
życia, wolny od
używek

Dostosowujemy
metody
i intensywność
treningów do
wieku
i możliwości
podopiecznych

Zwracamy
uwagę
w przypadku
zaistnienia
nieetycznych
zachowań
i wskazujemy
zachowania
prawidłowe

Stosujemy
jedynie
dozwolone
metody
podnoszenia
efektywności

Dbamy, by
warunki
turniejów
i meczów
spełniały
najwyższe
standardy
bezpieczeństwa

Zgłaszamy do
Zarządu/
Prezydium
Zarządu
wszystkie
przypadki
łamania
Kodeksu Etyki
i Postępowania

_

Wyciągamy
konsekwencje
wobec osób
naruszających
zasady etyczne
oraz wspieramy
osoby
poszkodowane

_

VIII
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Przykłady działań zgodnych z Kodeksem (2/2)

Obszary
działalności
PZPS:

III
Godna
reprezentacja

IV
Zaangażowanie
społeczne

Przykładamy
należytą wagę
do jakości
dokumentacji
działań
Związku oraz
poddajemy się
regularnym
kontrolom

W każdym
działaniu
kierujemy się
dobrem polskiej
piłki siatkowej

Oczekujemy,
że władze
Związku będą
stanowiły wzór
do naśladowania w kwestii
zaangażowania
społecznego

Polityka
informacyjna

Informacje
zawarte w
komunikacji
zewnętrznej
Związku są
zawsze w pełni
zgodne
z prawdą

Komunikujemy
opinii publicznej
nasze cele
i bieżące
działania

Świadomie
kształtujemy
pozytywny
wizerunek
polskiej piłki
siatkowej
w mediach

Zarządzanie
finansami

Bezwzględnie
przestrzegamy
prawa i dobrych
praktyk
biznesowych
w zakresie
zarządzania
finansami

Dokumentację
finansową
prowadzimy
w sposób
klarowny
i zgody z
obowiązującymi
przepisami

_

Funkcjonowanie
organów
Związku

I
Uczciwość

II
Przejrzystość

Dbamy
o przestrzeganie prawa
w każdym
aspekcie
działalności
Związku

V
Szacunek

VI
Zdrowa
rywalizacja

VII
Bezpieczeństwo

Pełnienie
funkcji
kierowniczych
nie stanowi
usprawiedliwienia braku
szacunku
wobec innych
pracowników

_

Opracowujemy
plany
zastępstw
i delegujemy
decyzyjność na
wypadek
zdarzeń powodujących
niedostępność
kierownictwa

Wdrażamy
Kodeks Etyki i
Postępowania
oraz
propagujemy
zawarte w nim
zasady

Traktujemy
młodych ludzi
jako szczególnych odbiorców
naszej komunikacji i dostosowujemy ją
pod ich kątem

Komunikujemy
się
w pozytywny
i przyjazny
sposób,
z poszanowaniem dobrych
obyczajów

Publicznie
podkreślamy
wartości czystej
rywalizacji,
wolnej od
zażywania
niedozwolonych substancji

Dbamy
o poufność
informacji
strategicznych
oraz danych
osobowych

Wyraźnie
sprzeciwiamy
się stosowaniu
agresji słownej
w środowisku
siatkarskim

Wspieramy
finansowo
adekwatne dla
działalności
Związku
inicjatywy
istotne
społecznie

Wszystkich
kontrahentów
Związku
traktujemy
z należytym
szacunkiem
i profesjonalizmem

_

Zgłaszamy
podejrzenie
nieuczciwych
działań
w obszarze
finansów (w
tym zakupów)

_
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Mechanizm
reagowania
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Mechanizm reagowania na zachowania nieetyczne

Zgłaszanie przypadków naruszenia zasad etycznych
Zgłoszenia przypadków naruszenia Kodeksu bądź podejrzenia
wystąpienia zachowań nieetycznych należy kierować ustnie lub
pisemnie do bezpośredniego przełożonego lub do Zarządu/
Prezydium Zarządu PZPS.
Bezpośredni przełożony, który został poinformowany przez
podwładnego o podejrzeniu naruszenia Kodeksu, powinien
zgłosić ten fakt Zarządowi/ Prezydium Zarządu.
Zarząd PZPS lub przedstawiciel Zarządu zbada sugerowane
naruszenie Kodeksu Etyki i Postępowania. W zależności od
wyników badania, organy te podejmą stosowne działania
dyscyplinarne i/lub prawne.
Wszystkim osobom zgłaszającym przypadki naruszenia Kodeksu
gwarantujemy zachowanie poufności i wsparcie. W celu
zwiększenia możliwości interwencji, prosimy o unikanie zgłoszeń
anonimowych. Niemniej jednak zgłoszenia anonimowe także
będą rozpatrywane, w miarę dostępnych informacji.
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