REGULAMIN PANELU DYSCYPLINARNEGO
PRZY POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ
[Postanowienia ogólne]
Artykuł 1
Niniejszy regulamin określa zasady działania panelu dyscyplinarnego przy Polskiej Agencji
Antydopingowej (zwanego dalej panelem).
Artykuł 2
1. Panel orzeka o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie (w sprawach
antydopingowych).
2. Panel orzeka na podstawie przepisów antydopingowych:
a)

Światowej Agencji Antydopingowej,

b)

przepisów dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie, ustanowionych przez POLADA,

c)

przepisów powszechnie obowiązujących.

3. W sprawach antydopingowych panel orzeka o naruszeniu przepisów antydopingowych, karach,
tymczasowej dyskwalifikacji, uznawaniu postanowień oraz właściwości do orzekania.
4. Panel orzeka w sprawach antydopingowych innych niż określono w ust. 3, jeżeli tak stanowią
przepisy antydopingowe.
5. W przypadku, gdy panel nie jest organem właściwym do orzekania, ma on obowiązek wskazać organ
właściwy do rozpatrzenia sprawy antydopingowej.
6. Od postanowienia panelu o braku właściwości do orzekania przysługuje odwołanie do panelu
drugiej instancji.
7. Sprzeciw dotyczący braku właściwości panelu do orzekania może zostać wniesiony do dnia
pierwszej rozprawy, chyba że przed upływem tego terminu strona nie znała podstawy takiego
sprzeciwu i nie mogła zapoznać się z nią pomimo zachowania należytej staranności, albo też
podstawa taka powstała dopiero po tym terminie.
Artykuł 3
1. Panel orzeka w sprawach antydopingowych jako organ pierwszej instancji oraz drugiej instancji
(organ odwoławczy).
2. Panel pierwszej instancji orzeka w sprawach dotyczących naruszenia przepisów antydopingowych,
kar, tymczasowej dyskwalifikacji, uznawania postanowień oraz właściwości do orzekania.
3. Panel jako organ odwoławczy orzeka w sprawach, o których mowa w art. 13 Przepisów
Antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej:
a)

naruszenie przepisów antydopingowych, kary, tymczasowa dyskwalifikacja, uznawanie
postanowień oraz właściwość do orzekania;

b)

przyznanie wyłączenia dla celów terapeutycznych.

4. Postanowienia panelu jako organu odwoławczego są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu, chyba
że przepisy antydopingowe stanowią inaczej.

[Panel dyscyplinarny]
Artykuł 4
1. Panel jest organem niezależnym od POLADA i władz publicznych pod względem funkcjonalnym
(podczas wydawania postanowień), a także pod względem organizacyjnym i finansowym
w stopniu określonym przepisami powszechnie obowiązującymi.
2. Nadzór nad niezależnością panelu sprawuje przewodniczący panelu.
3. Wszelkie działania POLADA wywierające wpływ na zarządzanie finansowe i obsługę panelu muszą
zostać zaopiniowane przez przewodniczącego panelu. Dyrektor POLADA jest zobowiązany do
zasięgnięcia opinii przewodniczącego panelu w sprawie projektu rocznego planu finansowego
POLADA w części dotyczącej panelu.
4. Nadzór nad obsługą administracyjną panelu sprawuje przewodniczący właściwy dla instancji, której
organizacją i pracą kieruje. Dyrektor POLADA jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii
przewodniczącego panelu w zakresie, w jakim funkcjonowania panelu wymaga zatrudnienia osób
do prowadzenia jego działalności.
5. Zasady i sposób działania panelu określa zarządzenie przewodniczących panelu.
Artykuł 5
Podczas pełnienia swoich obowiązków członkowie panelu dyscyplinarnego są zobowiązani do
zachowania bezstronności i niezależności. W szczególności muszą oni spełniać wymogi określone
w definicjach niezależności operacyjnej oraz niezależności instytucjonalnej, które są zawarte
w Światowym Kodeksie Antydopingowym i które co pewien czas mogą być zmieniane.

[Organy panelu dyscyplinarnego]
Artykuł 6
Organami panelu dyscyplinarnego są:
1) zgromadzenie członków panelu dyscyplinarnego,
2) przewodniczący panelu:
a)

pierwszej instancji,

b)

drugiej instancji.
Artykuł 7
[Zgromadzenie członków panelu dyscyplinarnego]

1. Zgromadzenie członków panelu dyscyplinarnego podejmuje uchwały w sprawach związanych
z organizacją i działalnością panelu, a w szczególności:
a)

przyjmuje regulamin panelu dyscyplinarnego,

b)

określa podział członków panelu na członków panelu pierwszej instancji i członków panelu
drugiej instancji, z zastrzeżeniem prawa przewodniczącego panelu do czasowego
oddelegowania członka panelu do prac panelu pierwszej instancji lub drugiej instancji, jeżeli
jest to wymagane do prawidłowego funkcjonowania panelu,

c)

określa zasady wyboru przewodniczących panelu pierwszej instancji oraz panelu drugiej
instancji,

d)

wybiera i odwołuje przewodniczącego panelu pierwszej instancji oraz panelu drugiej
instancji,

e)

podejmuje wszelkie uchwały dotyczące przebiegu posiedzeń panelu dyscyplinarnego, w tym
dotyczące porządku obrad, jawnego głosowania lub treści uchwał (projektów uchwał
poddawanych pod głosowanie),

f)

zapewnia jednolitość orzecznictwa przy zachowaniu prawa członków panelu do niezależności
i bezstronności.

2. Zgromadzenie członków panelu dyscyplinarnego może odwołać przewodniczącego panelu w
sytuacji, gdy przestał on spełniać jeden z wymogów, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2-6 ustawy
z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz.1872).
3. Zgromadzenie członków panelu dyscyplinarnego może podejmować uchwały z wykorzystaniem
środków porozumiewania się na odległość.
4. Zgromadzenie członków panelu dyscyplinarnego podejmuje uchwały większością dwóch trzecich
(2/3) głosów w obecności co najmniej połowy (1/2) członków panelu właściwie powiadomionych
o posiedzeniu panelu.
5. O zgromadzeniu członków panelu dyscyplinarnego członkowie powinni zostać powiadomieni
z wyprzedzeniem, nie później niż 14 dni przed zwołanym zgromadzeniem.
6. Zgromadzenie zwoływane jest w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, ze wskazaniem
planowanego porządku obrad i przesłaniem projektów uchwał.
7. Zgromadzenie członków panelu dyscyplinarnego może zostać zwołane przez:
a)

przewodniczącego panelu,

b)

połowę członków panelu,

c)

zgromadzenie członków panelu dyscyplinarnego.

8. Zgromadzeniu przewodniczy przewodniczący panelu, a w przypadku jego nieobecności lub innych
przeszkód członek panelu wybrany przez zgromadzenie członków panelu dyscyplinarnego.
9. W posiedzeniu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez panel dyscyplinarny, który je zwołał,
chyba że zgromadzenie członków panelu dyscyplinarnego podjęło inną uchwałę.
10.Zgromadzenie członków panelu dyscyplinarnego podejmuje uchwały w sposób jawny, chyba że
podjęło uchwałę o zachowaniu poufności.

[Skład panelu dyscyplinarnego]
Artykuł 8
1. W skład panelu wchodzi trzech członków.
2. Skład panelu oraz przewodniczącego składu orzekającego wyznacza przewodniczący panelu
właściwej instancji.
Artykuł 9
1. Na każdym etapie postępowania każda ze stron ma prawo wnioskować o wykluczenie członka
panelu z powodu braku jego bezstronności.
2. Podczas udzielania stronom wyjaśnień na temat podejmowanych działań członek panelu jest
uprawniony do wyrażenia opinii na temat stanu prawnego i faktycznego, co nie może stanowić
podstawy do wykluczenia członka panelu.
3. Wniosek o wykluczenie członka panelu rozpatruje przewodniczący panelu właściwej instancji. Jeżeli
wniosek dotyczy przewodniczącego rozpatruje go przewodniczący panelu, który nie jest
przedmiotem wniosku.
4. Złożenie wniosku o wykluczenie nie wstrzymuje biegu postępowania, chyba że panel podjął taką
decyzję.
5. Do chwili rozpatrzenia wniosku o wykluczenie członka panel nie może wydać żadnego ostatecznego
postanowienia.
6. Uwzględniając wniosek o wykluczenie członka przewodniczący panelu unieważnia postępowanie w
zakresie, w którym było ono prowadzone z udziałem tego członka. Od decyzji przewodniczącego
przysługuje odwołanie do panelu drugiej instancji.
Artykuł 10
1. Członek panelu, który brał udział w wydaniu postanowienia będącego przedmiotem odwołania nie
może orzekać w przedmiocie tego odwołania.
2. W przypadku, gdy postanowienie panelu zostało uchylone sprawę może rozpatrywać panel w tym
samym składzie, w którym wydano uchylone postanowienie.
Artykuł 11
[Sekretarz panelu]
1. Sekretarz panelu nie jest jego członkiem.
2. Sekretarz panelu wspiera prace panelu, a w szczególności zapewnia sprawną organizację i obsługę
administracyjną postępowań.
3. Sekretarz prowadzi akta sprawy oraz wspiera członków panelu w zakresie wskazanym przez panel i
potwierdzonym decyzją właściwego przewodniczącego.

[Uczestnicy postępowań antydopingowych]
Artykuł 12
1. Prawa uczestników postępowań antydopingowych określają Przepisy Antydopingowe Polskiej
Agencji Antydopingowej.
2. W toku postępowania strona ma prawo do czynnego udziału w postępowaniu, w tym do składania
wyjaśnień, żądań i wniosków.
3. Strona nie może mieć jednocześnie więcej niż dwóch pełnomocników, przy czym strona jest
zobowiązana do wskazania jednego pełnomocnika do doręczeń.
4. Pełnomocnikiem w sprawie antydopingowej może być adwokat lub radca prawny.
Artykuł 13
Uczestnictwo w postępowaniu przed panelem dyscyplinarnym zapewnia się przedstawicielowi klubu,
który reprezentuje obwiniony, przedstawicielowi właściwego polskiego związku sportowego lub innej
organizacji sportowej, która ma prawo zajęcia pisemnego stanowiska w sprawie antydopingowej, a
także szerszemu gronu osób jeżeli tak postanowił panel dyscyplinarny.

[Postępowanie dowodowe]
Artykuł 14
1. Strony są zobowiązane do przedstawienia dowodów potwierdzających fakty, z których wywodzą
skutki prawne.
2. Panel ma prawo oddalić wniosek o przeprowadzenie dowodu, jeżeli strony miały możliwość
powołania się na ten dowód w postępowaniu pierwszej instancji, jeżeli dowód jest nieistotny dla
rozpatrywanej sprawy antydopingowej, jeżeli celem jego przeprowadzenia jest nieuzasadnione
przedłużenie postępowania lub jeżeli strona wnioskująca o przeprowadzenie dowodu nie pokryła
z góry kosztów jego przeprowadzenia.
3. Panel może przeprowadzić dowód niewskazany przez stronę.
4. Panel ocenia wiarygodność i wagę dowodów według swojego przekonania, na podstawie
wszechstronnej analizy zebranego materiału.
5. Opinie przedstawiane przez strony nie są dla Panelu wiążące.
6. Panel ma prawo nałożyć na strony postępowania obowiązek przedstawienia określonych dowodów,
w tym pokrycia kosztów ich przedstawienia.

[Doręczenia]
Artykuł 15
1. Panel doręcza pisma w postępowaniu antydopingowym za potwierdzeniem odbioru,
za pośrednictwem publicznego operatora usług pocztowych, firmy kurierskiej lub drogą elektroniczną,
jeżeli strony wyraziły na to zgodę i podały adres do takich doręczeń.

2. Pismo uważa się za doręczone po upływie terminu na jego doręczenie.
3. W toku postępowania strony są zobowiązane do wskazania adresów do doręczeń oraz do ich
niezwłocznego aktualizowania pod rygorem wskazanym w ust. 2. W przypadku niespełnienia tego
wymogu pismo wysłane na ostatni wskazany przez stronę adres uważa się za doręczone.
4. Jeżeli strona wyznaczyła pełnomocnika, pisma będą doręczane pełnomocnikowi. Pełnomocnikowi
reprezentującemu kilka osób doręcza się jeden egzemplarz pisma wraz z załącznikami. Jeżeli
wyznaczono więcej niż jednego pełnomocnika, pisma doręcza się tylko jednemu pełnomocnikowi.
Strona może wskazać pełnomocnika, któremu doręczane będą pisma.

[Przebieg rozprawy]
Artykuł 16
1. Panel może wyznaczyć rozprawę w dowolnym miejscu, które uzna za stosowne
do przeprowadzenia postępowania z jednoczesnym zachowaniem prawa stron do udziału w rozprawie.
2. Rozprawa odbywa się przy drzwiach otwartych, chyba że panel postanowił inaczej. Zawodnik lub
inna osoba może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie rozprawy przy drzwiach zamkniętych, jeżeli
jej przeprowadzenie przy drzwiach otwartych byłoby niewłaściwe ze względów dotyczących porządku
publicznego, ochrony interesów osób niepełnoletnich lub życia prywatnego stron, jeżeli upublicznienie
sprawy mogłoby zaszkodzić interesom wymiaru sprawiedliwości lub jeżeli postępowanie dotyczy
wyłącznie kwestii prawnych.
3. Rozprawa może być prowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Decyzja w tym zakresie należy do przewodniczącego danego składu panelu.
4. Przebieg rozprawy jest nagrywany – rejestrowany jest dźwięk i obraz.
5. Panel może wzywać strony, pełnomocników i świadków w dowolny sposób, jaki uznał za najbardziej
właściwy.
6. Przewodniczący składu nadzoruje przebieg rozprawy, w tym realizację prawa do zabrania głosu,
nakłada pewne obowiązki lub zarządza inne środki porządkowe służące przeprowadzeniu rozprawy z
zachowaniem praw stron.
7. Postępowanie przed panelem dyscyplinarnym jest prowadzone w języku polskim lub angielskim,
o ile przewidują to przepisy antydopingowe.

Artykuł 17
1. Panel prowadzi postępowanie w sposób zapewniający równe traktowanie stron oraz prawo każdej
ze stron do bycia wysłuchanym i do przedstawienia swoich twierdzeń i dowodów na ich poparcie.
2. Strony postępowania powinny działać w dobrej wierze, przyczyniając się do przeprowadzenia
postępowania w sposób szybki i sprawny oraz unikając niepotrzebnych kosztów.
3. Celem panelu jest przeprowadzenie postępowania w sposób szybki i sprawny oraz uniknięcie
niepotrzebnych kosztów.
4. Każda ze stron sama pokrywa koszty swojego udziału w postępowaniu.

Artykuł 18
Jeżeli w toku postępowania wystąpią okoliczności mogące wskazywać na konieczność odmiennej
klasyfikacji zarzutów, panel poinformuje o strony o tym fakcie wyznaczając im co najmniej
czternastodniowy termin na zajęcie stanowiska.
[Narada i głosowanie]
Artykuł 19
1. Jeżeli panel uznaje sprawę za rozstrzygniętą, przewodniczący zarządza posiedzenie i głosowanie
w sprawie postanowienia.
2. Decyzja w sprawie postanowienia jest podejmowana zwykłą większością głosów. Żaden członek
składu orzekającego nie może odmówić udziału w głosowaniu ani wstrzymać się od głosu, chyba że
zrezygnował z udziału w rozpatrywaniu sprawy. Każdy członek składu ma prawo zgłosić odrębną opinię.
3. Narada i głosowanie są tajne.
[Postanowienia]
Artykuł 20
1. Panel rozstrzyga sprawy antydopingowe w drodze decyzji.
2. W przypadku wystąpienia błędu w zapisie panel ma prawo do poprawy postanowienia.

[Koszty postępowania]
Artykuł 21
1. Obwiniony, który dopuścił się naruszenia przepisów antydopingowych jest zobowiązany zwrócić
POLADA koszty postępowania.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach panel dyscyplinarny może orzec podział kosztów między
strony, obciążyć stronę pozwaną całością lub częścią kosztów, albo nie obciążać stron żadnymi
kosztami.
[Poufność]
Artykuł 22
1. Członkowie panelu oraz osoby obsługujące jego prace są zobowiązani do zachowania w poufności
wszelkich informacji dotyczących postępowania, chyba że przewodniczący panelu właściwej instancji
zarządził inaczej.
2. Dokumenty związane z postępowaniem są przechowywane
o bezpieczeństwie danych osobowych, obowiązującymi w POLADA.
3. Stronom udziela się dostępu do dokumentów sprawy.

zgodnie

z

przepisami

[Wejście w życie i przepisy przejściowe]
Artykuł 23
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez zgromadzenie członków panelu
dyscyplinarnego.
Artykuł 24
Niniejszy regulamin ma zastosowanie do spraw wszczętych po jego wejściu w życie.

