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Artykuł 3.12.3.5 załącznik 

"CE": Kodeks Etyczny ISSF 
 

PREAMBUŁA 
 
Zgodnie z Konstytucją ISSF, celem ISSF jest promowanie i zachęcanie do rozwoju sportu 
strzeleckiego na całym świecie, zapewnienie sportu wolnego od narkotyków oraz promowanie 
i zachęcanie do rozwoju stosunków międzynarodowych.  

 
Celem niniejszego Kodeksu jest zagwarantowanie, że cele ISSF będą realizowane w sposób uczciwy, 
bez niewłaściwej ingerencji, oraz sankcjonowanie incydentów, które szkodzą wizerunkowi działań 
ISSF lub prowadzą do utraty jej reputacji. 

 
Członkowie ISSF, organizacje kontynentalne, zespoły, urzędnicy i sportowcy biorą udział 
w Mistrzostwach ISSF i innych aktywnościach zgodnie ze standardami etyki, fair-play i duchu sportu 
ustanowionymi w Statucie, Zasadach i Regulaminie ISSF oraz niniejszym Kodeksie. Niniejszy Kodeks 
określa podstawowe standardy fair-play oraz zachowania moralne oraz procedury oceniania 
i sankcjonowania naruszeń tych norm.  

 
 Zgodnie z poniższymi przepisami ISSF przyjmuje własny kodeks etyczny oparty na zasadach 
i zasadach Kodeksu Etyki MKOL.  

 
Ponadto, uznając niebezpieczeństwo dla integralności sportowej związane z manipulowaniem 
zawodami sportowymi, ISSF potwierdza swoje zaangażowanie w ochronę integralności sportu, w tym 
ochronę czystości sportowców i zawodów określonych w Agendzie Olimpijskiej 2020. W związku 
z tym ISSF wraz z tymi przepisami wdraża również nowy Kodeks Ruchu Olimpijskiego MKOL w sprawie 
zapobiegania manipulowaniu zawodami. Definicje używane w wersji 2016 takiego kodeksu MKOL mają 
również zastosowanie do niniejszych zasad. Niniejsze zasady etyki zostały zmienione decyzją 
Komitetu Wykonawczego ISSF na posiedzeniu, które miało miejsce w dniu 21 lutego 2017 r. 

 
W celu egzekwowania niniejszego Kodeksu ISSF powoła Komitet Etyki.  
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1 ZAKRES STOSOWANIA 

 
 

Niniejszy Kodeks stosuje się do zachowań, które szkodzą integralności i reputacji 
sportu, a w szczególności do nielegalnego, niemoralnego i nieetycznego zachowania. 

 
1.1 OSOBY OBJĘTE 

 
Niniejszy Kodeks ma zastosowanie do wszystkich urzędników i pracowników ISSF, 
członków ISFF. Konfederacji Sportów Strzeleckich Kontynentalnych, a także do 
trenerów i innych uczestników działań ISSF.  

 
 
1.2 MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA W CZASIE 

 
Niniejszy Kodeks ma zastosowanie do postępowania w każdym przypadku, gdy 
miało to miejsce, w tym przed uchwaleniem zasad zawartych w niniejszym Kodeksie. 
Jednakże żadna osoba nie może zostać ukarana za naruszenie niniejszego Kodeksu 
z powodu działania lub zaniechania, które nie naruszyłoby Kodeksu obowiązującego 
w momencie popełnienia naruszenia. Nie mogą one również podlegać sankcjom 
większym niż maksymalna sankcja mająca zastosowanie w momencie naruszenia. Nie 
stanowi to jednak przeszkody dla komisji etycznej w rozpatrywaniu danego 
zachowania i wyciąganiu z niego odpowiednich wniosków.  

 
1.3 ZAKRES KODEKSU, ZWYCZAJU, DOKTRYNY I ORZECZNICTWA 

 
Podczas wszystkich swoich działań Komisja Etyki może korzystać z precedensów 
i zasad już ustanowionych przez doktrynę sportową i orzecznictwo. 

 
2 ZASADY POSTĘPOWANIA 

 
2.1 OBOWIĄZKI 

 
2.1.1 OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA 

 
Od osób związanych niniejszym Kodeksem oczekuje się, że będą świadomi znaczenia 
swoich obowiązków oraz związanych z nimi przepisów i zakresu odpowiedzialności. 

 
Osoby związane niniejszym Kodeksem są zobowiązane do przestrzegania 
wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, a także 
statutów, zasad i rozporządzeń ISSF oraz decyzji podejmowanych przez właściwe 
organy ISSF w zakresie, w jakim mają do nich zastosowanie. 

 
Osoby związane niniejszym Kodeksem zachowują się w sposób godny i działają z pełną 
wiarygodnością i uczciwością. Będą oni szanować uniwersalne podstawowe zasady 
etyczne, które obejmują: 
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a) Szacunek dla ducha olimpijskiego, który wymaga wzajemnego zrozumienia 
w duchu przyjaźni, solidarności i uczciwej gry; 

 
b) Poszanowanie pryncypialnych zasad powszechności, neutralności politycznej 

i autonomii Ruchu Olimpijskiego;  
 

c) Poszanowanie międzynarodowych konwencji o ochronie praw człowieka w zakresie, 
w jakim mają one zastosowanie do igrzysk olimpijskich i działań w ramach mistrzostw 
ISSF i które zapewniają w szczególności: 

 
• poszanowania godności ludzkiej;  

 
•  odrzucenia jakiejkolwiek dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, czy to rasy, koloru 

skóry, płci, orientacji seksualnej, języka, religii, poglądów politycznych lub innych, 
pochodzenia narodowego lub społecznego, majątku, urodzenia lub innego statusu; 

 
• odrzucenie wszelkich form molestowania, czy to fizycznego, zawodowego czy 

seksualnego oraz powodowania jakichkolwiek urazów fizycznych lub psychicznych;  
 

d)  zapewnienie uczestnikom warunków bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia 
i opieki medycznej sprzyjającej ich równowadze fizycznej i psychicznej. 

 
Osoby związane niniejszym Kodeksem nie mogą w żaden sposób nadużywać swojej 
pozycji, w szczególności w celu umacniania swojej pozycji osobistej lub osiągania 
prywatnych korzyści lub zysków. 

 

2.1.2 OBOWIĄZEK UCZCIWEGO ZACHOWANIA / ZACHOWANIA 
SPORTOWEGO 

 
Od osób związanych niniejszym Kodeksem oczekuje się uczciwego zachowania, 
w szczególności powstrzymania się od wszelkich form oszustw, w tym między innymi 
dopingu, manipulowania sprzętem lub wynikami w celu przyznania korzyści 
zawodnikowi lub zespołowi, fałszowania lub zmiany dokumentów wskazujących na 
fałszywy wiek, narodowość, płeć lub inne informacje, w celu uzyskania nieuczciwej 
korzyści dla urzędnika, zawodnika lub zespołu. 

 
2.1.3 LOJALNOŚĆ 

 
Osoby związane niniejszym Kodeksem mają obowiązek lojalności wobec ISSF 
i jego członków. W związku z tym w szczególności powstrzymują się od jakichkolwiek 
działań niedyskrecji, niesubordynacji lub stronniczości. 

 
2.1.4 UCZCIWOŚĆ ZAWODÓW  

 
Osoby związane niniejszym Kodeksem nie mogą brać udziału, bezpośrednio lub 
pośrednio, ani w inny sposób związanych z zakładami, hazardem, loteriami i podobnymi 
wydarzeniami lub transakcjami związanymi z zawodami strzeleckimi.  

 
2.1.5 INNE PRZESTĘPSTWA PRZECIW ETYCE 
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Inne przestępstwa przeciw etyce, w tym niewłaściwa lub nielegalna manipulacja 
testowaniem broni i wyposażenia czy testowaniem amunicji, decyzjami 
o punktacji lub wynikami konkurencji, nielegalnym dostępem do systemów i danych, 
popełnionymi przez osoby związane niniejszym Kodeksem, mogą być uznane za 
niezależne od wszelkich działań podjętych lub nie podjętych przez Jury Konkursowe 
ISSF.  

 
2.1.6 FAŁSZERSTWO I FAŁSZOWANIE 

 
Osobom związanym niniejszym Kodeksem zabrania się fałszowania dokumentów, 
podrabiania dowodów autentyczności dokumentów lub używania sfałszowanych lub 
podrobionych dokumentów. 

 
2.1.7 OBOWIĄZEK UJAWNIENIA, WSPÓŁPRACY I 

SPRAWOZDAWCZOŚCI 
 

Osoby związane niniejszym Kodeksem niezwłocznie zgłaszają wszelkie potencjalne 
naruszenia niniejszego Kodeksu Sekretarzowi Generalnemu ISSF lub wysyłają 
wiadomość e-mail do ethics@issf-sports.org. 

 
Na wniosek Komisji Etyki osoby związane niniejszym Kodeksem są zobowiązane do 
przyczynienia się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych sprawy lub wyjaśnienia 
ewentualnych naruszeń oraz przedstawienia dowodów wymaganych do wglądu.  

 
2.2 NIEUZASADNIONA KORZYŚĆ 

 
2.2.1 KONFLIKT INTERESÓW  

 
Podczas wykonywania działalności na rzecz ISSF lub przed wyborem lub mianowaniem 
osoby związane niniejszym Kodeksem ujawniają wszelkie potencjalne konflikty 
interesów, które mogłyby być związane z ich przyszłą działalnością. 

 
Konflikt interesów powstaje, jeżeli osoby związane niniejszym Kodeksem mają lub 
wydają się mieć interesy prywatne lub osobiste, które umniejszają ich zdolność do 
wykonywania swoich obowiązków w sposób uczciwy i niezależny. Interesy prywatne lub 
osobiste obejmują uzyskanie wszelkich możliwych korzyści dla osób związanych 
niniejszym Kodeksem dla siebie, członków ich rodzin, krewnych, przyjaciół i znajomych. 

 
Każdy taki konflikt jest niezwłocznie ujawniany i powiadamiany o tym organowi lub 
organizacji, w odniesieniu do której osoba związana niniejszym Kodeksem wykonuje 
swoje obowiązki. 

 
W przypadku wniesienia sprzeciwu dotyczącego istniejącego lub potencjalnego 
konfliktu interesów osoby związanej niniejszym Kodeksem, jest on niezwłocznie 
zgłaszany organizacji, w odniesieniu do której osoba związana niniejszym Kodeksem 
wykonuje swoje obowiązki w celu podjęcia właściwych środków. 

 
2.3 OFEROWANIE I PRZYJMOWANIE PREZENTÓW I INNYCH 

KORZYŚCI 

mailto:ethics@issf-sports.org
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Osoby związane niniejszym Kodeksem mogą oferować lub przyjmować lub ofiarować 
prezenty lub inne korzyści dla osób w ramach ISSF lub poza nim, lub w połączeniu 
z pośrednikami lub podmiotami powiązanymi, zgodnie z definicją ujętą w niniejszym 
Kodeksie, mianowicie takie, które: 

 
a) mają wartość symboliczną;  

 
b) nie mają wpływu na decyzję, zachowanie w głosowaniu lub jakikolwiek inny akt 

związany z ich działalnością urzędową lub który jest w ich gestii;  
 

c) nie mogą stwarzać żadnych nienależnych korzyści pieniężnych lub innych korzyści;  
 

d) nie powodują konfliktu interesów.  
 

Wszelkie prezenty lub inne korzyści, które nie spełniają wszystkich tych kryteriów są 
zabronione. Wnioski o wytyczne w tym zakresie należy kierować do Sekretarza 
Generalnego ISFF. 

 
2.4 PRZEKUPSTWO I KORUPCJA 

 
Osoby związane niniejszym Kodeksem nie mogą oferować, obiecywać, udzielać ani 
akceptować żadnych nienależnych korzyści pieniężnych lub innych korzyści 
z wykonania lub zaniechania czynu związanego z ich działalnością urzędową. Takie 
działania są zabronione, niezależnie od tego, czy są one dokonywane bezpośrednio lub 
pośrednio za pośrednictwem pośredników lub podmiotów powiązanych, czy też 
w połączeniu z nimi, jak określono w niniejszym Kodeksie. Każda taka oferta musi być 
zgłoszona sekretarzowi generalnemu na piśmie, a każde niedopełnienie tego obowiązku 
podlega sankcjom zgodnie z niniejszym Kodeksem.  

 
Osobom związanym niniejszym Kodeksem zabrania się sprzeniewierzania aktywów 
ISSF, niezależnie od tego, czy są one dokonywane bezpośrednio lub pośrednio za 
pośrednictwem pośredników lub podmiotów powiązanych, czy też w połączeniu z nimi, 
zgodnie z definicją zawartą w niniejszym Kodeksie. 

 
2.5 ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI 

 
Osoby związane niniejszym Kodeksem nie mogą obrażać godności lub integralności 
kraju, osoby prywatnej lub grupy osób poprzez pogardliwe, dyskryminujące lub 
oczerniające słowa lub działania ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, 
narodowe lub społeczne, płeć, język, religię, poglądy polityczne lub jakiekolwiek inne 
poglądy, status majątkowy i społeczny lub jakikolwiek inny status, orientację seksualną 
lub z jakiegokolwiek innego powodu.  
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2.6 OCHRONA INTEGRALNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ 

 
Osoby związane niniejszym Kodeksem respektują integralność innych 
zaangażowanych osób. Zapewniają one ochronę, poszanowanie i ochronę praw 
osobistych każdej osoby, z którą się kontaktują i której dotyczą ich działania.  

 
3 ZAPOBIEGANIE MANIPULACJI 

 
Następujące zachowanie określone w niniejszym artykule stanowi naruszenie 
niniejszego Kodeksu: 

 
3.1 ZAKŁADY 

 
Zakłady w odniesieniu do: 

 
a) konkurencji, w którym zawodnik bierze bezpośredni udział; lub 

 
b) sportu, w którym uczestniczy; lub 

 
c)  w przypadku zawodów Motorsport, w których jest uczestnikiem.  

 
3.2 MANIPULOWANIE ZAWODAMI SPORTOWYMI 

 
Umyślne aranżowanie, działanie lub zaniechanie mające na celu wpłynięcie na wynik 
rywalizacji lub przebiegu zawodów przez ominięcie w całości lub części 
nieprzewidywalnego charakteru rywalizacji sportowej w celu uzyskania nienależnych 
korzyści dla siebie lub dla innych osób.  

 
3.3 ZACHOWANIA KORUPCYJNE 

 
 Udzielanie, żądanie, otrzymywanie, poszukiwanie lub akceptowanie korzyści 
związanych z manipulacją zawodami lub jakąkolwiek inną formą korupcji.  

 
3.4 WYKORZYSTANIE INFORMACJI WEWNĘTRZNYCH 

 
3.4.1 Wykorzystywanie Informacji Poufnych do celów manipulowania zawodami 

w jakiejkolwiek formie lub innymi korupcyjnymi celami przez zawodnika lub inną osobę 
i/lub podmiot. 

3.4.2 Ujawnianie Informacji Poufnych jakiejkolwiek osobie i/lub podmiotowi, z korzyścią lub 
bez niej, w przypadku, gdy Uczestnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że takie 
ujawnienie może prowadzić do wykorzystania informacji w celu zmiany wyników 
zawodów, lub jakiejkolwiek formy manipulacji lub innymi celami korupcyjnymi. 

3.4.3 Udzielanie i/lub otrzymywanie korzyści z dostarczania informacji poufnych niezależnie 
od tego, czy informacje wewnętrzne są rzeczywiście dostarczane. 
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3.5 NIEZŁOZENIE SPRAWOZDANIA 

 
3.5.1 Niezgłoszenie do ISSF lub organu organizatora zawodów, przy pierwszej dostępnej 

okazji, pełnych szczegółów wszelkich podejść lub zaproszeń otrzymanych przez 
zawodnika do zaangażowania się w postępowanie lub incydenty, które mogłyby 
stanowić naruszenie niniejszego Kodeksu. 

 
3.5.2 Niezgłoszenie do ISSF lub odpowiedniego organu, przy pierwszej dostępnej okazji, 

pełnych szczegółów dotyczących jakiegokolwiek incydentu, faktu lub sprawy, o których 
w których pojawia się informacja o Uczestniku (lub o których powinien był być 
w uzasadniony sposób świadomy), w tym próby lub zaproszenia, które zostały 
otrzymane przez innego Uczestnika do podjęcia działań, które mogłyby stanowić 
naruszenie niniejszego Kodeksu. 

 
3.6 BRAK WSPÓŁPRACY 

 
3.6.1 Brak współpracy w jakimkolwiek dochodzeniu prowadzonym przez ISSF w związku 

z możliwym naruszeniem niniejszego Kodeksu, w tym, bez ograniczeń, 
nieprzekazywania dokładnego, całkowitego i bez zbędnej zwłoki jakichkolwiek 
informacji i/ lub dokumentacji i/lub dostępu lub pomocy wymaganych przez ISSF 
w ramach takiego dochodzenia. 

3.6.2 Utrudnianie lub opóźnianie dochodzenia, które może być przeprowadzone przez ISSF 
w związku z możliwym naruszeniem niniejszego Kodeksu, w tym zatajanie, 
manipulowanie lub niszczenie wszelkich dokumentów lub innych informacji, które mogą 
być istotne dla dochodzenia. 

3.7 STOSOWANIE ARTYKUŁÓW 3.1-3.6  
 
3.7.1 W celu ustalenia, czy doszło do naruszenia, nie istotne są następujące zasady: 

a) Czy Uczestnik bierze udział w danych Zawodach;  
 

b) Wynik Zawodów, w którym zakład został postawiony lub miał zostać złożony; 
 

c) Niezależnie od tego, czy świadczenie lub inne świadczenie rzeczywiście zostały 
przyznane lub otrzymane; 

 
d) Charakter lub wynik Zakładu; 

 
e) To, czy dany wysiłek lub wyniki Uczestnika w danych Zawodach miały wpływ (lub 

można było oczekiwać wypływu) na dane działania lub zaniechania;  
 

f)  To, czy dane działania lub zaniechania miały wpływ na wynik danych zawodów, 
czy też nie; 

 
g) Czy manipulacja obejmowała naruszenie jakiejkolwiek reguły ISSF;  

 
3.7.2 Wszelkie formy pomocy, podżegania lub próby czynione przez Uczestnika, które 

mogłyby zakończyć się naruszeniem niniejszego Kodeksu, będą traktowane tak, jakby 
doszło do naruszenia, niezależnie od tego, czy takie działanie faktycznie doprowadziło 



11 
Edycja 2017 v1.2 01-2018 

Prawa autorskie: ISFF 

do naruszenia i/lub czy naruszenie to zostało popełnione umyślnie lub w wyniku 
zaniedbania. 

 
4 ŚRODKI DYSCYPLINARNE, SANKCJE 

 
4.1 OGÓLNE 

 
Naruszenia niniejszego Kodeksu lub innych statutów, zasad i przepisów ISSF przez 
osoby związane niniejszym Kodeksem podlegają karze co najmniej jednej 
z następujących sankcji: 

 
a) ostrzeżenie; 

 
b) grzywna; 

 
c) zwrot nagród;  

 
d) dyskwalifikacja; 

 
e) zawieszenie; 

 
f) wydalenie; 

 
g) zakaz udziału w konkursie lub miejscu; 

 
h) zakazu udziału w jakiejkolwiek działalności związanej ze strzelectwem.  

 
Komisja Etyki może podjąć decyzję o powiadomieniu właściwych organów ścigania 
o sprawie. 
 

4.2 DOCHODZENIA 
 

Uczestnik, któremu zarzuca się naruszenie niniejszego Kodeksu, musi zostać 
poinformowany o domniemanych naruszeniach, których dokonano, o szczegółach 
domniemanych czynów i/lub zaniechaniach oraz o zakresie możliwych sankcji. 

 
4.3 OBCIĄŻENIE I STANDARD DOWODU 

 
Na ISSF spoczywa ciężar stwierdzenia, że doszło do naruszenia. Standardem 
dowodowym we wszystkich sprawach na mocy niniejszego Kodeksu jest równowaga 
prawdopodobieństwa, norma, która oznacza, że przy przewadze dowodów jest bardziej 
prawdopodobne niż nie, że doszło do naruszenia niniejszego Kodeksu.  

 
4.4 POUFNOŚĆ 

 
Zasada poufności musi być ściśle przestrzegana przez ISSF podczas całej procedury, 
informacje powinny być wymieniane z podmiotami wyłącznie na zasadzie wiedzy. 
Poufność musi być również ściśle przestrzegana przez każdą osobę, której dotyczy 
postępowanie, do czasu publicznego ujawnienia sprawy. 
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4.5 OKREŚLENIE SANKCJI 

 
Sankcja może zostać nałożona, biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki 
w sprawie, w tym pomoc i współpracę sprawcy, motyw, okoliczności i stopień winy 
sprawcy.  

 
Komisja Etyki decyduje o zakresie i czasie trwania każdej sankcji. 

 
Sankcje mogą być ograniczone do obszaru geograficznego lub do jednej lub kilku 
szczególnych kategorii, takich jak zawody. 

 
O ile nie określono inaczej, sankcja może zostać zwiększona w razie potrzeby, jeżeli 
naruszenie zostało powtórzone.  

 
 W przypadku popełnienia więcej niż jednego naruszenia sankcja opiera się na 
najpoważniejszym naruszeniu i jest odpowiednio zwiększana w zależności od 
szczególnych okoliczności. 

 
5 TERMIN PRZEDAWNIENIA 

 
Co do zasady naruszenia postanowień niniejszego Kodeksu nie mogą być dłużej 
ścigane po upływie dziesięciu lat. 

 
Termin przedawnienia, gdzie to możliwe, przedłuża się, jeżeli postępowanie zostało 
wszczęte i /lub zawieszone. 

 

6 PROCEDURY 
 
6.1 KOMISJA ETYKI 

 
Komisja Etyki składa się z przewodniczącego i dwóch dodatkowych członków. 
Członkowie Komitetu Etyki są mianowani przez Komitet Wykonawczy w przypadku 
złożenia skargi zgodnie z pkt 6.2 poniżej.  

 
Członkowie Komisji Etyki muszą być członkami Komisji Etyki i nie mogą zajmować 
stanowiska w ISSF ani w żadnej federacji członków ISSF.  

 
Komisja Etyki ma być złożona w taki sposób, aby członkowie wspólnie posiadali wiedzę, 
umiejętności i specjalistyczne doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania 
ich zadań. Przewodniczący i co najmniej jeden inny członek posiadają kwalifikacje 
prawnicze. 

 
Członkowie Komisji Etyki muszą ujawnić przewodniczącemu lub sekretarzowi 
generalnemu ISSF wszelkie okoliczności lub okoliczności, które mogą nawiązać konflikt 
interesów między nimi a sprawą będącą przedmiotem dochodzenia. Takie ujawnienie 
musi zostać dokonane niezwłocznie po wszczęciu dochodzenia lub niezwłocznie po 
zaistnieniu danej sytuacji lub okoliczności faktycznych. 
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Każda osoba będąca podmiotem dochodzenia w sprawie potencjalnego naruszenia 
niniejszego Kodeksu lub deklarująca konflikt interesów nie może być członkiem Komisji 
Etyki. W takich przypadkach lub jeśli członek Komisji Etyki nie jest w stanie podjąć 
działań, wykonawca musi wyznaczyć osobę działającą w zastępstwie.  

 
6.2 ZASADY I PROCEDURY 

 
Wszelkie skargi, zarzuty lub wskazówki dotyczące naruszenia zasad i zasad etycznych 
należy kierować w formie pisemnej do Sekretarza Generalnego lub do ethics@issf- 
sports.org. Sekretarz Generalny informuje przewodniczącego w celu zwołania Komitetu 
Etyki.  

 
Komisja Etyki podejmuje decyzję o przeprowadzeniu dochodzenia lub oddaleniu skargi. 

 
Prowadząc dochodzenie w sprawie skargi lub zarzutów, Komisja Etyki może: 

 
• Zażądać pisemnych informacji lub dokumentów od zainteresowanych stron; 

 
• wysłuchać zainteresowane strony, z lub bez obecności radcy prawnego, zgodnie 

z ustaleniami Komisji Etyki;  
 

• podjąć decyzję o wysłuchaniu świadków w sposób określony przez Komisję Etyki 
lub na wniosek zainteresowanych stron;  

 
• prowadzić dochodzenie w terenie poprzez wyznaczenie jednego (1) lub więcej 

jego członków lub innej osoby do reprezentowania Komitetu; 
 

• Wyznaczyć jednego (1) lub więcej ekspertów, którzy pomogą Komisji Etyki w jej 
dochodzeniu. 

 
W przypadku braku konsensusu decyzje Komitetu Etyki podejmowane są większością 
głosów obecnych członków.  

 
7 ODWOŁANIA 

 
Od decyzji Komisji Etyki można się odwołać do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu 
w Lozannie, w Szwajcarii. Termin na wniesienie odwołania upływa dwadzieścia jeden 
dni po otrzymaniu decyzji dotyczącej odwołania. 

 
8 WZAJEMNE UZNAWANIE 

 
Z zastrzeżeniem prawa do odwołania, wszelkie decyzje międzynarodowej organizacji 
sportowej zgodne z niniejszym Kodeksem są uznawane i respektowane przez ISSF.  

 
Kodeks Etyki ISSF został zatwierdzony przez Komitet Wykonawczy ISSF na 
posiedzeniu w dniu 1 marca 2016 r. Niniejsza edycja zawiera aktualizacje i poprawki 
zatwierdzone przez Komitet Wykonawczy ISSF 21 lutego 2017. 


