POLITYKA OCHRONY ŚWIADKÓW

Warszawa, dnia 10 wrześ nia 2020 r.
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1. Definicje:
a. Informator – osoba, która dokonuje zgłoszenia do POLADA.
b. Kanały raportowania – dedykowany numer telefonu oraz strona internetowa, poprzez które
można dokonać zgłoszenia.
c. Podejrzewany – osoba, która jest przedmiotem zgłoszenia.
d. Sygnalista – Informator, któremu formalnie nadano Status Sygnalisty, poprzez podpisanie
umowy z POLADA, regulującej jego prawa i obowiązki.
e. Zgłoszenie – przekazanie POLADA informacji o potencjalnym naruszeniu przepisów
antydopingowych, z wykorzystaniem dostępnych kanałów raportowania, przez Informatora.
2. Zgłoszenie może być dokonane przez dowolną osobę, która posiada informację lub uzasadnione
podejrzenie naruszenia przepisów antydopingowych. Może ono dotyczyć naruszenia, które już
nastąpiło lub dopiero nastąpi.
3. Zgłoszenie może dotyczyć następujących osób:
a. sportowca;
b. członka personelu pomocniczego sportowca – trenera, lekarza, fizjoterapeuty i innych;
c. kontrolera antydopingowego;
d. pracownika Polskiego Laboratorium Antydopingowego w Warszawie lub innego laboratorium
przeprowadzającego badania próbek moczu, krwi, włosów i innego materiału biologicznego
na obecność zabronionych substancji dopingujących;
e. pracownika POLADA;
f.

innych osób związanych ze sportem, m.in. pracowników klubów i związków sportowych,
sponsorów, urzędników państwowych.

4. Kanały raportowania
4.1 Połączenie telefoniczne pod numerem 695 367 464. Po uzyskaniu połączenia należy wybrać
opcję rozmowy z pracownikiem Działu Śledczego POLADA.
4.2 Formularz na stronie internetowej POLADA pod adresem
https://www.antydoping.pl/pogotowie/
4.3 W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się również zgłoszenie w innej formie.
5. Procedura zgłoszenia
5.1 Osoba, która powzięła wiedzę o naruszeniu przepisów antydopingowych, informuje o tym
fakcie pracownika Działu Śledczego POLADA z wykorzystaniem jednego z dwóch dostępnych
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kanałów raportowania. W tym momencie staje się Informatorem w rozumieniu niniejszej
Polityki.
5.2 Dostęp do tak przekazanych informacji mają wyłącznie:
a. Dyrektor POLADA;
b. Pracownicy Działu Śledczego POLADA;
c. W szczególnych przypadkach - Kierownik Departamentu Kontroli Antydopingowej
i Zarządzania Wynikami.
5.3 Każda osoba uzyskująca dostęp do informacji przekazanych przez Informatora zobowiązuje się
do zachowania w ścisłej tajemnicy ich źródła, w tym przede wszystkim – jeśli zostały podane –
danych osobowych Informatora. Odstąpienie od zasady zachowania w tajemnicy może
nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Informatora oraz w przypadkach określonych przez
prawo.
5.4 W przypadku skorzystania z kanału raportowania w postaci formularza na stronie internetowej
POLADA, Informatorowi przesyła się na jego adres e-mail, jeśli zostanie podany, wiadomość
potwierdzającą otrzymanie zgłoszenia.
6. Przyznanie Statusu Sygnalisty
6.1 Po otrzymaniu zgłoszenia, Dyrektor POLADA podejmuje decyzję w sprawie przyznania
Informatorowi Statusu Sygnalisty. W tym celu, analizie poddane zostają m.in. następujące
aspekty:
a. Czy zgłoszone zachowanie mieści się w zakresie niedozwolonych działań, opisanych
w Przepisach Antydopingowych POLADA;
b. Czy nie doszło do przedawnienia;
c. Czy przekazanie informacji odbywa się w dobrej wierze, zaś sama informacja jest rzetelna;
d. Czy możliwe będzie przeprowadzenie postępowania i czy istnieje uzasadnione
przypuszczenie, że zakończy się ono orzeczeniem naruszenia przepisów antydopingowych.
e. Czy zgłoszenie jest wystarczająco precyzyjne;
f.

Czy ryzyko dla Informatora i osób mu bliskich, wynikające z ewentualnego postępowania
nie przewyższa wagi informacji;

g. Czy istnieje realne ryzyko, że w trakcie postępowania konieczne będzie ujawnienie
tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia.
6.2 Decyzję o przyznaniu Statusu Sygnalisty podejmuje się bez zbędnej zwłoki.
6.3 Przyznanie Statusu Sygnalisty jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody przez Informatora.
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6.4 Przed przyznaniem Statusu Sygnalisty lub w przypadku odmowy przyjęcia tego Statusu przez
Informatora, POLADA ma prawo zwrócić się do Informatora z pytaniami uzupełniającymi jego
zgłoszenie. Nie jest on zobligowany do udzielenia odpowiedzi.
6.5 Status Sygnalisty nadawany jest mocą umowy pisemnej zawartej między Informatorem a
POLADA. Określa ona szczegółowo:
a. Prawa i obowiązki Sygnalisty.
b. Środki ochronne
c. Dodatkowe formy wsparcia
W toku postępowania, za zgodą stron, umowa może podlegać renegocjacji.
Treść umowy chroniona jest tajemnicą.
7. Prawa i obowiązki
7.1 Informatorowi przysługuje prawo do:
a. rozmowy z pracownikiem Działu Śledczego POLADA przed dokonaniem zgłoszenia, w celu
uzyskania porady i wyjaśnienia wątpliwości;
b. informacji o udzieleniu/odmowie udzielenia Statusu Sygnalisty, wraz z uzasadnieniem;
c. utrzymania w tajemnicy jego danych osobowych – jeśli zostaną podane – bez względu na
dalszy bieg sprawy. Odstąpienie od tajemnicy może nastąpić jedynie w uzasadnionych
przypadkach, za pisemną zgodą Informatora.
7.2 Informator ma następujące obowiązki:
a. dokonać zgłoszenia w dobrej wierze i na uzasadnionych podstawach;
b. przekazywać POLADA wyłącznie rzetelne informacje. W przypadku wątpliwości co do
prawdziwości posiadanych danych, informuje o tym Dział Śledczy POLADA;
c. powstrzymać się od wszelkich działań, które mogą narazić jego, jego rodzinę lub inne osoby
na niebezpieczeństwo. Jeśli takie nastąpi, natychmiast informuje o tym Dział Śledczy
POLADA.
7.3 Sygnalista dysponuje prawem do:
a. uzyskania porady na każdym etapie postępowania;
b. informacji o ustaleniach poczynionych w ramach postępowania – tylko, gdy Dział Śledczy
POLADA uzna to za stosowne, ale nie wcześniej niż przed zakończeniem postępowania;
c. wglądu do wszelkich informacji przekazanych POLADA, na każdym etapie postępowania;
d. wyprzedzającej informacji o zamiarze upublicznienia przez POLADA faktu, iż przedmiotowe
postępowanie zostało wszczęte w wyniku zgłoszenia;
e. zachowania jego danych osobowych w tajemnicy na takiej samej zasadzie, jak w przypadku
Informatora;
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f.

wsparcia ze strony psychologa wskazanego przez POLADA. Koszty pomocy pokrywane są
przez POLADA. Decyzję o jej wymiarze podejmuje Dyrektor POLADA na wniosek Działu
Śledczego.

7.4 Sygnalista ma następujące obowiązki:
a. tożsame z obowiązkami Informatora, wymienionymi w pkt 7.2 lit. b-c;
b. współpracy z POLADA w dobrej wierze i na uzasadnionych podstawach;
c. powstrzymania się od łamania zasad antydopingowych;
d. unikania wszelkich działań, które mogą utrudnić toczące się postępowanie;
e. uzyskania zgody POLADA na jakiekolwiek działania wpływające na bieg postępowania;
f.

utrzymania w tajemnicy, także po zakończeniu postępowania, całej wiedzy na jego temat,
w tym na temat swojej roli w postępowaniu oraz przestrzegania zasady, że tylko POLADA
jest uprawniona do przekazywania mediom informacji o postępowaniu;

g. zapoznania z niniejszą polityką i zaakceptowania jej zasad.
8. Sygnalista podlega następującym środkom ochronnym:
a.

jego tożsamość znana jest wyłącznie Dyrektorowi POLADA, pracownikom Działu
Śledczego POLADA oraz – w szczególnych przypadkach – Kierownikowi Departamentu
Kontroli Antydopingowej i Zarządzania Wynikami. Na ujawnienie tych danych innym
osobom lub podmiotom Sygnalista musi wyrazić pisemną zgodę, zaś ewentualna odmowa
nie może być traktowana jako naruszenie obowiązków Sygnalisty i stanowić podstawy do
rozwiązania Umowy o nadaniu Statusu Sygnalisty. Przepisów tych nie stosuje się, gdy
ujawnienie tożsamości jest wymagane przez odrębne przepisy prawa;

b.

w przypadku zemsty ze strony Podejrzewanego lub innych osób, POLADA podejmie
wszelkie kroki, w tym prawne, by doprowadzić do ukarania winnego oraz zapobiec
dalszym aktom o podobnym charakterze;

c.

w razie realnego zagrożenia, może zostać udzielone zostaje wsparcie ze strony prawnika.
Udzielone zostaje ono na zasadach opisanych w pkt. 7.3 lit. E

9. Dyrektor POLADA może zadecydować o udzieleniu dodatkowych form wsparcia Sygnaliście, takich
jak:
a. zawieszenie części orzeczonej wobec niego, w postępowaniu o naruszenie przepisów
antydopingowych, kary – zgodnie z przepisami art. 10.6.1 Przepisów Antydopingowych
Polskiej Agencji Antydopingowej;
b. sfinansowanie kursu zawodowego lub usług doradcy zawodowego.
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10. Prawa i obowiązki POLADA
10.1 POLADA od momentu zgłoszenia dysponuje prawem do:
a. przekazania, zgodnie z właściwością, informacji o naruszeniu przepisów antydopingowych
do

innej

narodowej

organizacji

antydopingowej

lub

Światowej

Organizacji

Antydopingowej;
b. przekazania informacji o naruszeniu, stanowiącym przestępstwo, do właściwych organów
wymiaru sprawiedliwości;
c. przekazania informacji o naruszeniu przepisów antydopingowych do właściwego organu
odpowiedzialności zawodowej lub zawodowego organu dyscyplinarnego;
d. wszczęcia postępowania z art. 2.5 Przepisów Antydopingowych Polskiej Agencji
Antydopingowej jeśli zgłoszenie okazało się fałszywe i złożone w złej wierze;
e. regularnej komunikacji z Sygnalistą, w tym, do zadawania pytań uzupełniających;
f. zerwania umowy z Sygnalistą w przypadku naruszenia jej zapisów lub nieprzestrzegania
zasad niniejszej Polityki.
10.2 Na POLADA nakłada się obowiązek:
a. upublicznienia niniejszej Polityki oraz rozpowszechnienia wiedzy na jej temat;
b. zapewnienia bezpieczeństwa informacji i materiałów otrzymanych od Informatora lub
Sygnalisty;
c. utrzymywania kanałów raportowania oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa;
d. rzetelnego weryfikowania informacji przekazywanych przez Informatorów i Sygnalistów;
e. zapewnienia ochrony danych osobowych Informatorów i Sygnalistów zgodnie z zasadami
i wyjątkami opisanymi w niniejszej Polityce.
11. Komunikacja między Działem Śledczym POLADA a Sygnalistą odbywa się w dowolny sposób, który
zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych informacji oraz bezpieczeństwo Sygnalisty.
Komunikacja o charakterze nie-pisemnym w postaci rozmowy telefonicznej, wideokonferencji lub
spotkania bezpośredniego powinna być nagrywana. Z nagrań sporządza się stenogram.
Gdy jest to konieczne, POLADA zapewnia tłumacza.
12. Wszelkie koszty związane z komunikacją między Sygnalistą a POLADA, ponosi POLADA.
13. Sygnalista ma prawo do odmowy składania wyjaśnień, które mogłyby go obciążyć, odmowy
odpowiedzi na pytanie zadane przez pracownika Działu Śledczego POLADA, odmowy dostarczenia
żądanego dokumentu, jak również prawo do zakończenia rozmowy w dowolnym momencie.
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W takim przypadku, nie przysługują mu prawa opisane w art. 10.6.1 i 10.6.2 Przepisów
Antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej.
14. Przedstawienie zarzutu podejrzewanemu oraz postępowanie przed Panelem Dyscyplinarnym
14.1 Od momentu przyjęcia zgłoszenia, Dział Śledczy POLADA dokłada wszelkich starań i korzysta
ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, celem pozyskania materiału dowodowego, który
potwierdzi naruszenie przepisów antydopingowych i pozwoli na przedstawienie zarzutu
podejrzewanemu.
14.2 Jeżeli w trakcie postępowania POLADA nie pozyska dodatkowych dowodów, a materiały
dostarczone przez Sygnalistę okażą się wiarygodne, POLADA przedstawia zarzut naruszenia
przepisów antydopingowych podejrzewanemu.
Jeżeli oznacza to konieczność ujawnienia tożsamości Sygnalisty, niezbędne jest uzyskanie jego
pisemnej zgody. W przypadku odmowy, POLADA kończy postępowanie, bez przedstawienia
zarzutu podejrzewanemu.
14.3 Jeżeli Sygnalista zgodzi się na ujawnienie swojej tożsamości w związku z przedstawieniem
zarzutu, pracownik Działu Śledczego POLADA informuje go o konsekwencjach z tego
wynikających, przede wszystkim potencjalnej konieczności zeznawania przed Panelem
Dyscyplinarnym oraz ustosunkowywania się do twierdzeń podejrzewanego.
14.4 POLADA podejmie wszelkich starań, aby kontakty Sygnalisty z podejrzewanym lub jego
przedstawicielem prawnym odbywały się w sposób pośredni, z wykorzystaniem
korespondencji pisemnej.
15. Jeżeli w toku postępowania okaże się, że zgłoszenie dokonane przez Sygnalistę w dobrej wierze
było błędne, dalej podlega on ochronie i wsparciu opisanemu w niniejszej Polityce.
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