
 

 

REGULAMIN PANELU DYSCYPLINARNEGO PRZY POLSKIEJ AGENCJI 

ANTYDOPINGOWEJ Z DNIA 13 LIPCA 2017 R.  

 

 

§1 Postanowienia wstępne 

1. Panel Dyscyplinarny orzeka na podstawie Przepisów Antydopingowych Polskiej Agencji 

Antydopingowej wydanych w dniu 1 lipca 2017 r. , dalej „Przepisów Antydopingowych 

POLADA” lub światowego kodeksu antydopingowego w wersji 2015 r., lub przepisów 

antydopingowych właściwej międzynarodowej federacji sportowej.  

2. Panel Dyscyplinarny jest samodzielnym organem działającym przy Polskiej Agencji 

Antydopingowej powołanym w celu orzekania w sprawach o naruszenie przepisów 

antydopingowych. 

3. Panel Dyscyplinarny orzeka  w pierwszej i drugiej instancji. 

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się Przepisy Antydopingowe 

Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. z późn. zm. 

 

§2 Niezależność 

1. Panel Dyscyplinarny działa niezależne od organów Polskiej Agencji Antydopingowej.  

2. Przez przyjęcie funkcji przewodniczący lub członek Panelu Dyscyplinarnego zobowiązuje się ją 

pełnić zgodnie z niniejszym regulaminem oraz właściwymi przepisami antydopingowymi.  

3. Przewodniczący i członkowie Panelu Dyscyplinarnego powinni być bezstronni i niezależni 

przez cały czas trwania postępowania. 

 

§3 Strona 

1. Stroną postępowania dyscyplinarnego jest obwiniony.  

2. W toku postępowania strona ma prawo do czynnego udziału w postępowaniu, w tym składać 

wyjaśnienia, żądania i wnioski.  



3. Strona może w czasie jego trwania ustanowić nie więcej niż trzech pełnomocników.  

 

§4 Oskarżyciel 

1. Oskarżycielem jest Polska Agencja Antydopingowa. 

2. Czynności procesowe wykonuje osoba upoważniona przez Dyrektora Polskiej Agencji 

Antydopingowej. 

3. Przepisy o stronie stosuje się odpowiednio do oskarżyciela.  

 

§5 Zasada swobodnej oceny dowodów 

1. Panel Dyscyplinarny pierwszej i drugiej instancji w toku rozpoznania sprawy kierują się zasadą 

swobodnej oceny dowodów zgodnie z obowiązującymi właściwymi przepisami 

antydopingowymi.  

2. Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki 

prawne.  

3. Panel  Dyscyplinarny może dopuścić dowód niewskazany przez stronę. 

4. Panel  Dyscyplinarny ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na 

podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. 

 

§6 Postępowanie 

1. Postępowanie toczące się przed Panelem Dyscyplinarnym odbywa się w trybie rozprawy, 

zgodnie z art. 8.1.6 Przepisów Antydopingowych POLADA.  

2. W przypadku zrzeczenia się przez obwinionego z przeprowadzenia rozprawy zgodnie z art. 

7.10 Przepisów Antydopingowych POLADA postępowanie przeprowadzane jest w trybie 

uproszczonym na podstawie zebranego materiału dowodowego. 

3. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego następuje z inicjatywy Dyrektora POLADA.  

4. Postępowanie dyscyplinarne może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, w celu 

ustalenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie przewinienia dyscyplinarnego oraz w celu 

ustalenia osób obwinionych.  

5. W przypadku, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego jest oczywiście 

bezzasadny lub po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustalono, że nie zachodzi 

uzasadnione podejrzenie przewinienia dyscyplinarnego, oskarżyciel  odmawia wszczęcia 

postępowania dyscyplinarnego.  

6. Decyzja oskarżyciela o odmowie wszczęcia postępowania  podlega z urzędu doręczeniu 

Panelowi Dyscyplinarny w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia.  



7. Panel Dyscyplinarny rozstrzyga zasadność decyzji oskarżyciela jako Panel Dyscyplinarny I 

instancji w terminie 7 dni od doręczenia Panelowi decyzji wraz z uzasadnieniem.  

8. W przypadku uchylenia decyzji oskarżyciela Panel zobowiązuje oskarżyciela do wszczęcia 

postepowania dyscyplinarnego. 

9. Panel Dyscyplinarny prowadzi postępowanie w sposób zapewniający równe traktowanie 

stron oraz prawo każdej ze stron do bycia wysłuchaną i przedstawienia swoich twierdzeń 

oraz dowodów na ich poparcie.  

10. Strony postępowania powinny działać w dobrej wierze i przyczyniać się do szybkości i 

efektywności postępowania oraz unikania zbędnych kosztów.  

11. Panel Dyscyplinarny dąży do zapewnienia szybkości i efektywności postępowania oraz 

unikania zbędnych kosztów.  

12. Przewodniczący i członkowie zespołu orzekającego powoływani są przez przewodniczącego 

właściwej instancji. 

13. Rozprawa może odbywać się przy użyciu środków porozumienia się na odległość.  

 

§7 Koszty 

1. Obwiniony, który naruszył przepisy antydopingowe  obowiązana jest zwrócić Polskiej Agencji 

Dopingowej na jej żądanie koszty niezbędne do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego  

2. W wypadkach szczególnie uzasadnionych Panel Dyscyplinarny może zasądzić od obwinionego 

tylko część kosztów albo nie obciążać Obwinione w ogóle kosztami. 

 

§8 Udział przedstawiciela Polskiego Związku Sportowego lub innej organizacji sportowej 

1. Zapewnia się udział w postępowaniu toczącym się przed Panelem Dyscyplinarnym 

przedstawicielowi właściwego polskiego związku sportowego lub innej organizacji sportowej. 

2. Przedstawiciel polskiego związku sportowego lub innej organizacji sportowej ma prawo do 

wyrażenia opinii w sprawie o naruszenie przepisów antydopingowych, określając propozycję 

rozstrzygnięcia.   

 

§9 Narada i głosowanie 

1. Jeżeli przewodniczący składu orzekającego uznaje sprawę za wyjaśnioną, zarządza naradę i 

głosowanie nad orzeczeniem.  

2. Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów. Żaden z członków składu orzekającego nie 

może odmówić udziału w głosowaniu, jak również wstrzymać się od głosu, chyba że wyłączył 

się od rozpoznania tej sprawy. 

3. W naradzie i głosowaniu  bierze udział skład orzekający w danej sprawy.  



4. Jeżeli zarzut uchybienia postanowieniom niniejszego regulaminu lub innym uzgodnionym 

przez strony zasadom postępowania nie został podniesiony przez stronę niezwłocznie, uważa 

się, że strona zrzekła się prawa do podniesienia zarzutu takiego uchybienia.  

5. Skład orzekający  może zostać także podjęta w trybie pisemnym, jeżeli sprawa wymaga 

szybkiego rozpatrzenia. Decyzja może zostać podjęta za pośrednictwem środków 

porozumiewania na odległość.   

 

§ 10 Zasada należytej staranności oraz odpowiedzialność 

1. Przewodniczący i członkowie Panelu Dyscyplinarnego  wykonują czynności związane z 

postępowaniem z należytą starannością, w szczególności dążąc do tego, aby wydane 

orzeczenie było skuteczne i wykonalne.  

2. Przewodniczący i członkowie Panelu Dyscyplinarnego nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę 

powstałą w następstwie działań lub zaniechań związanych z prowadzeniem postępowania. 

 

§ 11 Poufność 

1. Przewodniczący i członkowie składu orzekającego zobowiązani są do zachowania w poufności 

wszelkich informacji dotyczących postępowania.  

2. Dokumenty związane z postępowaniem są przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych obowiązującymi w Polskiej Agencji Antydopingowej. 

3. Zapewnia się dostęp do dokumentów stronom. 

 

§ 11 Doręczenia 

1. Panel Dyscyplinarny za pośrednictwem POLADA doręcza stronie pisma za pokwitowaniem 

odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830). 

2. Panel Dyscyplinarny może wzywać strony, pełnomocników oraz świadków w sposób, która 

uzna w sposób najbardziej celowy. 

3. Pismo uważa się za doręczone, jeżeli zostało wręczone adresatowi osobiście albo dostarczone 

do jego siedziby, albo miejsca jego zwykłego pobytu lub na wskazany przez niego adres 

pocztowy.  

4. Jeżeli żadnego z miejsc wymienionych w ustępach poprzedzających nie można ustalić, pismo 

uważa się za doręczone, jeżeli doszło na adres ostatniego znanego miejsca siedziby albo 

ostatniego znanego miejsca zwykłego pobytu adresata.  

5. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Pełnomocnikowi 

kilku osób doręcza się jeden egzemplarz pisma i załączników. Jeżeli ustanowiono więcej niż 



jednego pełnomocnika, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może 

wskazać pełnomocnika, któremu należy doręczać pisma.  

6. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić Panel 

Dyscyplinarny o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo 

nadane w sposób określony w ust. 1  na ostatni znany adres uznaje się za doręczone.  

7. Pismo uważa się za doręczone w dniu odebrania przez adresata, a jeśli adresat odmówił 

odbioru pisma – w dniu stwierdzonej odmowy. Jeżeli adresat nie odebrał pisma nadanego 

listem poleconym lub pocztą kurierską, pismo uważa się za doręczone w ostatnim dniu, w 

którym adresat mógł je odebrać.  

8. Pismo wysłane pocztą elektroniczną lub w inny sposób za pomocą środków porozumiewania 

się na odległość uważa się za doręczone w dniu jego wysłania. 

 

§ 12 Język postępowania 

Językiem postępowania jest język polski.  

 

§ 13 Miejsce postępowania 

1. Panel Dyscyplinarny może wyznaczyć posiedzenie w każdym miejscu, jakie uzna za stosowne 

dla odbycia narady arbitrów albo dla przeprowadzenia dowodów. 

2. Panel Dyscyplinarny może przeprowadzić posiedzenia na odległość, a przebieg czynności 

procesowych transmituje się z miejsca posiedzenia Panelu Dyscyplinarny prowadzącego 

postępowanie do miejsca pobytu uczestników postępowania oraz z miejsca pobytu 

uczestników postępowania do miejsca posiedzenia Panelu prowadzącego postępowanie 

 

 

§ 14 Obsługa panelu 

1. Obsługę administracyjną oraz organizacyjną Panelu Dyscyplinarnego zapewnia Polska Agencja 

Antydopingowa. 

2. Wyznaczona przez Dyrektora POLADA osoba pełni funkcję protokolanta Panelu Dyscyplinarnego. 

3. Protokół sporządzany jest w trybie określonym przez przewodniczącego składu orzekającego . 

4. Działalność Panelu Dyscyplinarnego finansowana jest ze środków finansowych, których 

dysponentem jest Polska Agencja Antydopingowa.   

 

§ 15 Wejście w życie 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 13 lipca 2017 r. 

 



§ 16 Przepisy przejściowe 

Niniejszy regulamin stosuje się do spraw wszczętych po jego wejściu w życie. 


