
Sprawozdanie z działalności komisji etyki za 2018 rok 

 

Podczas Walnego Zgromadzenia w maju 2018 roku uzupełniony został skład komisji etyki. Do Jerzego 

Jaguckiego i Michała Warcholika dołączyły 3 osoby wybrane przez Walne – Bartłomiej Miklas, Beata 

Waszczykowska, Małgorzata Skórska. 

Przedstawiciele komisji etyki uczestniczyli 19 maja 2018 roku w spotkaniu z członkami zarządu SJIP i 

komitetu technicznego. W trakcie spotkania omawiane były kwestie organizacji egzaminów, 

szczególnie egzaminu juniorskiego planowanego na lipiec. Po tym spotkaniu komisja etyki 

wystosowała pismo do zarządu i komitety technicznego zwracające uwagę na sprawę bezstronności 

egzaminatorów. Wg komisji etycznej moderator i egzaminatorzy nie mogą być jednocześnie 

nauczycielami egzaminowanych, co jest jednoznacznie zapisane w Konstytucji stowarzyszeń Jogi 

Iyengara. W związku z tym komisja etyki wnosiła o zmianę składu komisji egzaminacyjnej na stopień 

Junior. Z powodu problemów logistycznych (braku odpowiedniej liczby osób uprawnionych do 

egzaminowania) Zarząd SJIP nie zmienił składu komisji prowadzącej egzamin w lipcu 2018 roku.  

Wymiana opinii na temat bezstronności egzaminów pokazała, że procedury i sposób funkcjonowania 

Stowarzyszenia ciągle wymagają precyzowania i dyskusji. Czy decyzje komisji etycznej są wiążące dla 

zarządu i komitetu technicznego? Jaki jest tryb odwoławczy? Z jednej strony regulamin nadaje komisji 

etycznej uprawnienia do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, ale w znacznie prostszych 

sytuacjach, gdy pojawiają się różnice poglądów, nie ma jasności czyja opinia pozostaje wiążąca. 

 Samo funkcjonowanie komisji etycznej też pozostaje nieuregulowane. Wybór nowych członków miał 

wznowić działanie komisji po długiej przerwie. Nie doszło do żadnego spotkania pełnego składu 

komisji. Nie został sprecyzowany jasny sposób komunikacji, wymiany informacji i podejmowania 

decyzji. Te komunikacyjne i proceduralne kwestie wymagają jak najszybszej normalizacji. 

W 2018 roku ważnym tematem poruszającym liczne środowiska była kwestia szacunku we 

wzajemnych relacjach miedzy kobietami i mężczyznami. Komisja etyczna wystosowała list do 

wszystkich członków stowarzyszenia, w którym odwołała się do zasad etycznych deklarowanych i 

zapisanych przez B.K.S. Iyengra. Choć oficjalnie nigdy nie wpłynęła skarga związana z niestosownymi 

zachowaniami nauczycieli jogi, ale wszyscy wiemy, że również wśród nas zdarzały się zachowania 

niestosowne, mogące naruszać godność uczestników kursów. Komisja etyki chciała zwrócić uwagę na 

tę sprawę, namówić nauczycieli jogi do głębszej refleksji, analizy obowiązujących zasad, odpowiedzi 

na pytania dotyczące granic. 

Temat ten stał się wyjątkowo żywy w kontekście planowanej konwencji z Manus Manuso, wobec 

którego trwało postępowanie specjalnej komisji w Stanach Zjednoczonych. Przedstawiciel komisji 

etycznej uczestniczył w spotkaniach z zarządem i komitetem technicznym. W dyskusjach tych 

szukano najlepszego rozwiązania tej trudnej sytuacji. Zaplanowane zostało przeprowadzenie ankiety, 

która miała umożliwić zajęcie stanowiska członkom stowarzyszenia.  

Na adres mailowy komisji etyki wpłynęła również informacja o nieetycznych wypowiedziach Wiktora 

Morgulca na jego profilu na FB. Członkowie komisji etycznej nie są znajomymi Wiktora Morgulca i nie 

śledzą jego wypowiedzi. Jako komisja etyczna nie czujemy się gotowi do podejmowania działań 



dyscyplinujących osoby działające poza stowarzyszeniem. Ma to również związek z tym, że całe 

stowarzyszenie jest dość słabo obecne w przestrzeni publicznej i w mediach.  


