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Wstęp
Federacja Tańca Sportowego (FTS) ma na celu zachowanie wizerunku tańca jako dynamicznej, zdrowej
i estetycznej dyscypliny sportu. FTS będąc członkiem Światowej Federacji Sportu Tanecznego (World
DanceSport Federation - WDSF), ponosi odpowiedzialność za chronienie integralności
i autentyczności sportu tanecznego, włączając w to administrowanie nim i podejmuje wszystkie
możliwe środki w celu eliminowania korupcji, niemoralnych lub nieetycznych działań, metod lub
praktyk, które mogą zaszkodzić wizerunkowi sportu tanecznego oraz samej organizacji.
Intencją tego Kodeksu jest określenie zasad, na podstawie których sport taneczny będzie uprawiany
i administrowany z poszanowaniem zasad określonych w Karcie Olimpijskiej, co oznacza nie tylko
zgodność z przepisami i regulacjami, ale także odzwierciedla etyczną postawę każdej osoby
zaangażowanej w sport taneczny.
FTS, jako krajowa federacja będąca częścią ruchu olimpijskiego, poprzez przynależność do WDSF, swój
Kodeks Etyki opiera na zasadach i przepisach Kodeksu Etyki Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego (International Olympic Committee – IOC). Warunkiem członkostwa w FTS dla związków
wojewódzkich jest oparcie ich przepisów na Kodeksie Etyki FTS lub jego przyjęcie.
W konsekwencji, FTS i wszystkie podmioty oraz osoby związane z FTS powinny zobowiązać się do
przestrzegania i zapewnienia poszanowania tego Kodeksu. Zachowanie osób związanych tym
Kodeksem wymaga pokazania, że wspierają oni zasady i cele w nim zawarte.

§1
Stosowanie Kodeksu Etyki FTS
1.1. Paragraf 2 tego Kodeksu oraz przepisy wykonawcze, które znajdują się w paragrafach od 9 do 11
tego Kodeksu, mają zastosowanie do wszystkich osób lub osób prawnych, które są w jakikolwiek
sposób powiązane z FTS, w tym:
- związków wojewódzkich FTS, jak zdefiniowano w paragrafie 14 Statutu FTS i ich delegatów;
- przedstawicieli FTS, w tym:
- członków władz FTS
- osób wyznaczonych na jakąkolwiek funkcję w FTS (włączając w to członków komisji FTS)
- pracowników FTS,
- zawodników
- sędziów
- sędziów głównych
- skrutinerów
- działaczy.
1.2. Paragraf od 3 do 8 tego Kodeksu i przepisy wykonawcze, które znajdują się w paragrafach od 9 do
11, mają zastosowanie do osób związanych z FTS jak zdefiniowano w paragrafie 1 pkt 1.1. Te paragrafy
także mają zastosowanie do związków wojewódzkich FTS (włączając w to kluby i szkoły tańca),
posiadaczy licencji FTS lub innych osób czy osób prawnych, które podlegają temu Kodeksowi.
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1.3. Jurysdykcja FTS do egzekwowania Kodeksu Etyki jest regulowana przez Statut FTS
i w szczególności przez cele statutowe FTS zapisane w rozdziale 2 Statutu. Stosowanie tego Kodeksu
dotyczy wszystkich działań dokonywanych przez lub w imieniu FTS, włączając w to jakikolwiek rodzaj
przyznawanego przez FTS turnieju lub innego wydarzenia, jak również działania członków władz FTS,
członków władz wojewódzkich, sędziów, sędziów głównych i skrutinerów i ich związki
z powyższą działalnością.
1.4. Każdy kto podlega temu Kodeksowi jest odpowiedzialny za zaznajomienie się z terminami tego
Kodeksu i w szczególności z definicjami zachowań, które mogą stanowić naruszenie tego Kodeksu
i powinien w pełni się do tego zastosować.
1.5. Kodeks Etyki FTS powinien być zarządzany i interpretowany zgodnie z prawem obowiązującym
w Polsce.

§2
Podstawowe zasady Etyki w sporcie tanecznym
2.1. Poszanowanie godności.
Działanie w obrębie sportu tanecznego opiera się na zasadzie poszanowania godności każdej osoby.
2.2. Równość
Uczestnicy turniejów w sporcie tanecznym nie mogą być dyskryminowani na podstawie rasy, płci,
pochodzenia etnicznego, religii, filozoficznych lub politycznych opinii, stanu cywilnego lub innych
niesprawiedliwości lub nieistotnych podstaw.
2.3 Sport bez dopingu
Wszystkie praktyki dopingu są surowo zakazane na każdym poziomie zaawansowania i we wszystkich
kategoriach wiekowych. Przepisy przeciwko dopingowi w Światowym Kodeksie Antydopingowym
(World Anti-Doping Code) i Kodeksie Antydopingowym WDSF (WDSF Antydoping Code) powinny być
w całości przestrzegane.
2.4. Wzajemny szacunek
Fizyczne, mentalne, emocjonalne, zawodowe, seksualne i wszystkie inne formy naruszania dobra innej
osoby przez jakąkolwiek osobę są zakazane w sporcie tanecznym.
2.5. Zasada uczciwości
Ten, kto jest podmiotem tego Kodeksu nie może pośrednio lub bezpośrednio próbować wpływać na
przebieg lub wynik turnieju lub jakąś jego część, oprócz zakresu powierzonych mu funkcji na podstawie
dokumentów obowiązujących w FTS.
2.6. Dbałość o dobro sportowców.
2.6.1. FTS, związki wojewódzkie FTS i wszystkie osoby związane z FTS powinny promować i być
rzecznikiem dla zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia oraz opieki medycznej sportowców.
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2.6.2. Wszystkie osoby podlegające temu Kodeksowi powinny zwracać szczególną uwagę na zdrowie
i bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i dorosłych i nie dopuszczać do nadmiernego eksploatowania ich
zdrowia.
2.7. Sportowe postępowanie.
2.7.1. Wszystkie osoby podlegające temu Kodeksowi powinny działać w dobrej wierze w stosunku do
siebie, z uprzejmością, wzajemnym zaufaniem i zrozumieniem we wszystkich aspektach działań FTS
i zachowywać się w sposób rozsądny, działając w najlepszym interesie dla sportu tanecznego.
2.7.2. Osoby lub osoby prawne, które są w jakikolwiek sposób powiązane z FTS, powinny przestrzegać
określonych procedur zamieszczonych w dokumentach FTS i powinny prowadzić swoje działania
z wzajemną uczciwością, godnością, umiarem i poszanowaniem. Powinny również wstrzymywać się
od wpływania na swobodę decyzji innych osób, oferowania finansowego lub politycznego wsparcia,
składania obietnic w celu uzyskania korzyści i wypowiadania się w sposób szkodzący wizerunkowi FTS.

§3
Uczciwość osób działających w strukturach FTS
3.1. Osoby lub osoby prawne działające w strukturach FTS, osoby posiadające licencję FTS
i jakiekolwiek inne osoby lub osoby prawne, które podlegają temu Kodeksowi, powinny działać
z najwyższą uczciwością, bezstronnością i odpowiedzialnością i starannie wypełniać swoje obowiązki.
Oczekuje się, że będą świadomi zaufania, którym są obdarzani, jak również wagi swoich obowiązków
i towarzyszącej temu odpowiedzialności. Nie mogą zachowywać się w sposób wpływający negatywnie
na reputację FTS, sportu tanecznego czy ruchu olimpijskiego.
3.2. Ocenianie jakości wykonania występu tancerzy powinno być obiektywne, wolne od wpływów
i stronniczości. Sędziowie nie mogą podlegać wpływom innych osób lub wykonywać jakiekolwiek
czynności niezgodne tymi, które są określone w przepisach FTS lub przez organizatora turnieju.
3.3. Członkowie władz FTS, związków wojewódzkich, sędziowie, sędziowie główni, skrutinerzy ani inne
osoby pełniące funkcje w FTS i związkach wojewódzkich nie powinni przyjmować żadnych
wynagrodzeń, oprócz wynagrodzenia lub opłaty zatwierdzonej przez FTS i zwrotu ponoszonych
wydatków służbowych.
3.4. Prezenty, gościnność lub inne korzyści związane z oficjalnym zadaniem mogą być dane lub
akceptowane jako wyraz grzeczności lub symbol przyjaźni, jeśli są one niewielkiej wartości i nie
wzbudzają podejrzeń o nieuczciwość i brak bezstronności i nie narażają zasad uczciwości FTS.
3.5. Gościnność okazywana członkom władz FTS, związków wojewódzkich, sędziom, sędziom głównym,
skrutinerom i innym osobom pełniącym funkcje w FTS i związkach wojewódzkich, jak również osobom
im towarzyszącym, nie powinna przekraczać obowiązujących standardów.
3.6. Osoby reprezentujące FTS, osoby posiadające licencję FTS, jakiekolwiek inne osoby lub osoby
prawne, które podlegają temu Kodeksowi, jak również ich przedstawiciele lub współpracownicy
wszystkich tych osób, nie mogą być powiązane z osobami, firmami, przedsiębiorstwami lub innymi
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osobami prawnymi, których działania lub reputacja są niezgodne z zasadami Karty Olimpijskiej i tego
Kodeksu. Jeżeli zachodzi podejrzenie takiego powiązana lub niezgodności z Kartą Olimpijską, sprawa
ta może być zgłoszona do rozpatrzenia przez Komisję Dyscyplinarną FTS.
3.7. Osoby związane z FTS nie powinny wpływać na jakiekolwiek głosowania we władzach
i komisjach FTS.

§4
Konflikt interesów
4.1. Wszystkie decyzje podejmowane przez osoby związane z FTS powinny mieć na celu korzyść FTS.
Osoby związane z FTS powinny działać bez odniesień do swoich interesów, zarówno finansowych jaki
i innych (ogólnie określanych terminem „konfliktu interesów”).
4.2. Członkowie władz FTS, związków wojewódzkich, sędziowie, sędziowie główni, skrutinerzy i inne
osoby pełniące funkcje w FTS i związkach wojewódzkich, jak również inne osoby lub osoby prawne,
które podlegają temu Kodeksowi, powinny ujawnić wszystkie możliwe, występujące, jak i mogące
wystąpić konflikty interesów, zanim zostaną wyznaczeni do pełnienia jakiejkolwiek funkcji. Wszelkie
niezbędne informacje dotyczące konfliktu interesów powinny być dostarczone do Komisji
Dyscyplinarnej FTS.
4.3. Możliwe konflikty interesów.
4.3.1. Osoby związane z FTS powinny unikać jakiejkolwiek sytuacji, która może prowadzić do
prawdziwego lub pozornego konfliktu interesów.
Potencjalne konflikty interesów mogą powstać:
4.3.1.1. Jeśli osoby związane z FTS mają lub wydają się mieć prywatne lub osobiste interesy, które
wpływają lub mogą wpływać na wykonywanie ich obowiązków celem ograniczenia korzyści FTS
i sportu tanecznego.
4.3.1.2. Jeśli opinia lub decyzja osoby związanej z FTS może być podatna na wpływy z powodu
posiadania relacji z inną osobą.
4.3.1.3. Jeśli członek komisji FTS jest także zaangażowany w interes związku wojewódzkiego.
4.3.2. Osoby związane z FTS nie powinny wykonywać swoich obowiązków, kiedy występują istniejące
lub potencjalne konflikty interesów. Jeśli rzeczywisty lub pozorny konflikt interesów powstaje lub jeśli
jest możliwe, że konflikty mogą powstać, zainteresowana osoba musi wycofać się z wykonywania tych
obowiązków i musi natychmiast ujawnić rzeczywisty lub pozorny konflikt lub możliwy do wystąpienia
konflikt interesów.
4.3.3. Dla sędziów ograniczenia konfliktu interesów są zdefiniowane w punkcie 2 i 3 b w Kodeksie
Postępowania i Standardów Etyki Sędziów FTS.
4.3.4. Jeśli w jakiejkolwiek sytuacji jest niejasne czy istnieje konflikt interesów, to należy daną sprawę
zgłosić do Komisji Dyscyplinarnej FTS celem uzyskania opinii.
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§5
Zarządzanie Zasobami
5.1. Osoby związane z FTS powinny respektować i przestrzegać podstawowe uniwersalne zasady
dobrego zarządzania Ruchu Olimpijskiego i ruchu sportowego ze szczególną dbałością
o przejrzystość, stabilność, odpowiedzialność.
5.2. Osoby związane z FTS powinny respektować i przestrzegać publicznie i prywatnie prawnych
obowiązków. FTS wspiera działania zgodne z prawem i prowadzi działalność w oparciu
o zobowiązania wynikające z przepisów prawa.
5.3. Zasoby FTS i związków wojewódzkich mogą być używane tylko z korzyścią dla sportu tanecznego.
5.4. Księgowość
5.4.1. Wpływy i wydatki FTS i związków wojewódzkich powinny być rejestrowane na ich rachunkach
zgodnie z obowiązującymi w Polsce zasadami rachunkowości.
5.5. FTS i związki wojewódzkie uznają znaczący wkład mediów, sponsorów, partnerów i innych
podmiotów wspierających sportowe wydarzenia i ich rozwój i podnoszenie prestiżu sportu tanecznego
w Polsce. Jednakże podmioty te nie mogą wpływać na pracę FTS i związków wojewódzkich.
Forma wsparcia musi być zgodna z przepisami sportowymi i zasadami zdefiniowanymi w Karcie
Olimpijskiej i tym Kodeksie. Za organizację i realizację turniejów tańca są odpowiedzialne wyłącznie
kluby i szkoły tańca posiadające licencję FTS. W celu wypełniania obowiązków statutowych musi być
zachowana autonomiczność tych organizacji, ograniczona jedynie obowiązującymi przepisami
i dokumentami FTS lub prawem polskim.

§6
Relacja z władzami państwowymi
6.1. FTS i ciała członkowskie powinny pracować nad utrzymaniem harmonijnej relacji
z uprawnionymi władzami państwowymi, w zgodzie z uniwersalnymi zasadami i polityką neutralności
sportu tanecznego i ruchu olimpijskiego.
6.2. Osoby związane z FTS, związki wojewódzkie i ich przedstawiciele, jak również inne osoby lub osoby
prawne, które podlegają temu Kodeksowi, mogą brać udział w życiu publicznym. Nie mogą się jednak
zaangażować w jakąkolwiek działalność lub jakąkolwiek ideologię sprzeczną z zasadami i przepisami
definiowanymi w Karcie Olimpijskiej i tym Kodeksie lub sprzeczną z zasadami polityki neutralności
sportu tanecznego.
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§7
Ochrona środowiska
7. FTS i związki wojewódzkie powinny dążyć do ochrony środowiska na każdym organizowanym przez
siebie wydarzeniu, używając zasobów rozważnie i zobowiązując się do utrzymywania ogólnie
przyjętych standardów ochrony środowiska.

§8
Poufność
8.1. Osoby związane z FTS nie powinny ujawniać powierzonych im poufnych informacji związanych
z ich funkcją w sporcie tanecznym, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Obowiązek
zachowania poufności pozostaje w mocy po rozwiązaniu wszelkich relacji, które sprawiają, że osoba
podlega temu Kodeksowi.
8.2. Ujawnianie innych informacji przez osoby związane z FTS nie może mieć na celu osobistej korzyści
lub korzyści, ani nie może być podejmowane złośliwie w celu zaszkodzenia reputacji jakiejkolwiek
osoby lub organizacji.

§9
Naruszenie tego Kodeksu
9.1. Naruszenie tego Kodeksu może prowadzić do sankcji, niezależnie od tego czy zostało ono
spowodowane przeoczeniem, rezultatem niedbalstwa czy świadomym działaniem.
9.2. Osoby podlegające temu Kodeksowi, które próbują lub w porozumieniu z innymi osobami działają
w sposób stanowiący naruszenie tego Kodeksu, powinny być traktowane jakby popełniły wykroczenie,
niezależnie od tego, czy taka próba lub porozumienie faktycznie zaowocowało naruszeniem tego
Kodeksu. Jednakże, naruszenie nie występuje, jeśli osoba, która podlega temu Kodeksowi,
zrezygnowała z tych prób lub tego porozumienia przed odkryciem sprawy przez trzecią osobę,
niezaangażowaną w tę próbę lub porozumienie.
9.3. Osoba podlegająca temu Kodeksowi, która świadomie towarzyszy lub bierze udział
w jakimkolwiek działaniu lub pominięciu, które legitymizuje naruszenie lub skutkuje naruszeniem tego
Kodeksu, powinna być traktowana jakby je popełniła.
9.4. Oskarżenie kogoś o złamanie tego Kodeksu, ze świadomością, że oskarżenie jest nieprawdziwe,
jest złamaniem przepisów tego Kodeksu.
9.5. Niepowodzenie, odmowa lub zaniedbanie dostarczenia informacji do Komisji Dyscyplinarnej FTS
stanowi naruszenie tego Kodeksu, pod warunkiem, że zostanie zachowane prawo osoby podlegającej
temu Kodeksowi do odmowy obwiniania samego siebie, według doktryny prawnej nemo tenetur se
ipsum accusare (zakaz zmuszania kogokolwiek do samooskarżenia).
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§10
Komisja Dyscyplinarna
10.1. Komisja Dyscyplinarna jest powoływana przez Zarząd FTS i działa zgodnie
z Regulaminem Pracy Komisji Dyscyplinarnej FTS i Regulaminem Dyscyplinarnym FTS.
10.2 Komisja Dyscyplinarna jest odpowiedzialna za badanie naruszeń tego Kodeksu.

§11
Wdrażanie i egzekwowanie
11.1. FTS i związki wojewódzkie powinny wykonywać wszystkie działania, które są niezbędne
i wymagane w celu zapewnienia stosowania zasad, przepisów Karty Olimpijskiej i tego
Kodeksu.
11.2. Osoby związane z tym Kodeksem powinny informować Komisję Dyscyplinarną FTS
o jakimkolwiek łamaniu Kodeksu.

§12
Niniejszy Kodeks wchodzi w życie z dniem 20.09.2021 r. i ma zastosowanie do wszystkich
naruszeń niniejszego Kodeksu popełnionych od dnia jego obowiązywania.
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