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Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie 

 

KODEKS ETYKI 

 

§1 

Cele Kodeksu oraz zasady przewodnie 

1. Celem niniejszego Kodeksu Etyki Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego jest 

określenie zasad właściwego postępowania Członków Towarzystwa jak również 

wskazanie takich zachowań Członków WTW, które powinny być traktowane jako 

naganne i przynoszące ujmę Towarzystwu. 

2. Członek WTW otacza szacunkiem Godło i Flagę Warszawskiego Towarzystwa 

Wioślarskiego oraz utożsamia się z tradycjami i etosem Towarzystwa. 

3. Każdy z Członków Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego powinien rozumieć, 

że jego zachowanie świadczy nie tylko o nim samym, ale i o całej społeczności 

Towarzystwa. Tym samym etyczne zachowanie każdego z Członków w sposób 

zasadniczy wpływa na wizerunek oraz reputację WTW. 

4. Każdy z Członków Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego nie tylko powinien 

piętnować zachowania naganne i przynoszące ujmę WTW, ale także dążyć do tego, by 

jego codzienna odpowiedzialna postawa, uczciwość i lojalność kształtowały 

pozytywną opinię o etosie, solidarności i atrakcyjności Towarzystwa.   

5. Kodeks Etyki powinien służyć Komisji Etyki i Spraw Członkowskich Warszawskiego 

Towarzystwa Wioślarskiego jako wsparcie przy wykonywaniu swoich zadań 

regulaminowych, w tym wydawaniu opinii dla Zarządu, w szczególności w zakresie 

spraw dotyczących łamania zasad etyki i koleżeństwa obowiązujących w WTW.   

 

§2 

Podstawowe zasady etyczne 

1. Zasadami, które zobowiązany jest przestrzegać każdy członek WTW są: 

a) uczciwość, 

b) dbanie o poufność powierzonych mu informacji, 

c) odpowiedzialność za swoje słowa i czyny, 

d) reagowanie na negatywne postawy i poczynania, w szczególności takie, które 

mogą godzić w dobre imię WTW, 

e) udzielanie pomocy innym Członkom WTW oraz innym osobom 

potrzebującym, 
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f) stawianie dobra społeczności WTW ponad dobro własne 

g) prowadzenie działań na rzecz dbania o wizerunek WTW, 

h) członkowie wprowadzający w struktury Towarzystwa nową osobę są moralnie 

odpowiedzialni za jej postawę. 

 

§3 

Zachowania niedopuszczalne dla Członka WTW 

1. Zachowaniem niedopuszczalnym dla Członka WTW jest zachowanie sprzeczne z 

zasadami współżycia społecznego lub obowiązującymi przepisami prawa, które godzi 

w interesy majątkowe lub w dobre imię WTW lub Członków WTW, a w 

szczególności: 

a) dyskryminacja kogokolwiek ze względu na jego rasę, kolor skóry, religię, 

język, płeć, narodowość, orientację seksualną bądź pochodzenie lub 

nawoływanie do takiej dyskryminacji, a także propagowanie ideologii 

zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa, 

b) korzystanie z usług WTW w sposób sprzeczny z regulaminami i innymi 

przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w WTW (np. slipowanie łodzi bez 

wniesionej opłaty, parkowanie samochodów, przyczep, łodzi bez opłat, itp.), 

c) bezpodstawne publiczne pomawianie innego Członka WTW o działania na 

szkodę WTW lub inną działalność, która przynosi mu ujmę w opinii 

społecznej,  

d) reprezentowanie w dyscyplinie sportowej uprawianej w WTW barw innego 

klubu,  chyba, że wyrazi na to zgodę Zarząd WTW, 

e) nieprzestrzeganie przepisów prawa dotyczących walki z dopingiem wśród 

zawodników oraz rozpowszechnianie niedozwolonych środków 

psychotropowych, 

f) udzielenie korzyści majątkowej albo osobistej, lub obietnicy takiej korzyści 

jakiejkolwiek osobie w zamian za otrzymane dobra i usługi, do której nie 

miałoby się prawa lub w celu wpłynięcia na decyzję tej osoby w sposób 

sprzeczny z prawem, wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w 

WTW lub zasadami współżycia społecznego, 

g) udzielanie informacji sprzecznych z interesem WTW w środkach masowego 

przekazu oraz na forum publicznym, 

h) przechowywanie jakichkolwiek materiałów zakazanych przez obowiązujące 

przepisy prawa (w tym materiałów pornograficznych z udziałem osób 

nieletnich) w siedzibie oraz na terenie obiektów WTW,  

i) wykorzystywanie sprzętu WTW do celów zarobkowych bez zgody Zarządu 

Towarzystwa. 

§4 

Obowiązki Członka WTW 

1. Członek Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego jest zobowiązany dbać, aby: 

a) wszelkie informacje dotyczące WTW ujawniane przez niego środkom 

masowego przekazu były prawdziwe i zgodne z zasadami obowiązującymi w 

WTW w zakresie przekazywania takich informacji o ile został o zasadach 

takich powiadomiony.  
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b) w relacjach pomiędzy nim a innymi Członkami WTW nikt nie był poniżany, 

ani w stosunku do nikogo nie była stosowana przemoc, mobbing, stalking, 

molestowanie seksualne, groźba bezprawna, ani podstęp. 

c) własność WTW nie była wykorzystywana w  niewłaściwy sposób, który może 

powodować uszkodzenia lub obniżenie wartości i skuteczności jego 

funkcjonowania.  

 

§5 

Konsekwencje nieprzestrzegania Kodeksu 

1. Przestrzeganie zasad etyki i koleżeństwa stanowi obowiązek statutowy Członka 

Zwyczajnego Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego.  

2. Członek WTW łamiący w sposób rażący zasady etyki i koleżeństwa może zostać 

wykluczony z Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego Uchwałą Zarządu 

Towarzystwa na podstawie opinii Komisji Etyki i Spraw Członkowskich w trybie 

określonym Statutem. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Członek WTW który posiadł wiedzę o niekwestionowanym fakcie naruszenia 

niniejszego Kodeksu Etyki, powinien powiadomić o tym Komisję Etyki i Spraw 

Członkowskich lub Zarząd WTW. 

2. Niniejszy Kodeks Etyki podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków 

WTW.  
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