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10.13.2.4 W sportach zespołowych, gdy karę dys-
kwalifikacji nałożono na cały zespół, a zasa-
da sprawiedliwości nie wymaga inaczej, 
kara ta rozpoczyna się w dniu wydania 
ostatecznego postanowienia o niej przez 
organ orzekający na rozprawie, a jeże-
li zrezygnowano z rozprawy to w dniu 
poddania się tej karze lub jej nałożenia 
w inny sposób. Od łącznego okresu kary 
dyskwalifikacji odlicza się okres kary tym-
czasowego zawieszenia, która została 
nałożona na zespół lub której poddał się 
on dobrowolnie.

10.14  Status osoby objętej karą dyskwalifikacji lub tymczaso-
wego zawieszenia

10.14.1  Zakaz uczestnictwa w zawodach podczas kary 
dyskwalifikacji lub tymczasowego zawieszenia 

Żaden zawodnik ani inna osoba, na którą nałożono 
karę dyskwalifikacji lub tymczasowego zawieszenia 
nie może podczas tej kary uczestniczyć w jakim-
kolwiek charakterze w zawodach sportowych ani 
prowadzić działań (innych niż w ramach zatwier-
dzonych programów edukacji antydopingowej lub 
programów resocjalizacyjnych), które zatwierdza 
lub organizuje jakikolwiek sygnatariusz, organizacja 
członkowska sygnatariusza, albo też klub lub inna 
organizacja zrzeszona w organizacji członkowskiej 
sygnatariusza ani w zawodach, które zatwierdza lub 
organizuje jakakolwiek liga zawodowa, organizator 
wydarzeń sportowych szczebla międzynarodowego 
lub krajowego, ani też w jakichkolwiek związanych 
ze sportem działaniach na szczeblu wyczynowym 
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lub krajowym, które są finansowane przez agencję 
rządową67. 

67 [Komentarz do art. 10.14.1: Z zastrzeżeniem postanowień poniższego art. 
10.14.2 zawodnik odbywający karę dyskwalifikacji nie może na przykład uczest-
niczyć w obozie treningowym, zawodach pokazowych czy ćwiczeniach, które 
są organizowane przez jego związek sportowy lub klub będący członkiem tego 
związku, albo które są finansowane przez agencję rządową. Ponadto zawodnik 
odbywający karę dyskwalifikacji nie może bez narażania się na konsekwencje 
opisane w art. 10.14.3 uczestniczyć w zawodach organizowanych przez ligę 
zawodową niebędącą sygnatariuszem (np. krajowa liga hokejowa, liga krajo-
wego związku koszykówki itp.), ani w wydarzeniach sportowych organizowa-
nych przez niebędącego sygnatariuszem organizatora międzynarodowych lub 
krajowych wydarzeń sportowych. Pojęcie „działania” obejmuje na przykład 
czynności administracyjne, takie jak pełnienie funkcji oficjalnego funkcjona-
riusza, dyrektora, funkcjonariusza, pracownika lub wolontariusza organizacji 
opisanej w tym artykule. Kara dyskwalifikacji nałożona w jednej dyscyplinie 
sportu będzie uznawana w innych dyscyplinach (por. art. 15.1 Automatyczna 
moc wiążąca postanowień). Podczas odbywania kary dyskwalifikacji zawodnik 
lub inna osoba nie może w żadnym momencie pracować w charakterze trenera 
ani innego członka personelu pomocniczego zawodnika, a takie postępowanie 
może dodatkowo skutkować naruszeniem art. 2.10 przez takiego zawodnika. 
Żadne osiągnięcia uzyskane w okresie dyskwalifikacji nie będą uznawane przez 
sygnatariusza ani jego krajowe związki sportowe do jakichkolwiek celów.]

Zawodnik lub inna osoba, na którą nałożono 
karę dyskwalifikacji dłuższą niż cztery lata może 
po odbyciu 4 lat tej kary dyskwalifikacji uczest-
niczyć jako zawodnik w lokalnych wydarzeniach 
sportowych, które nie są organizowane za zgodą 
sygnatariusza Kodeksu lub jego podmiotu człon-
kowskiego i które nie podlegają ich regulacjom, 
ale tylko pod warunkiem, że ranga tych lokalnych 
wydarzeń sportowych nie pozwala zawodnikowi 
lub innej osobie zakwalifikować się bezpośrednio 
lub pośrednio do uczestnictwa (lub zdobywania 
punktów) w zawodach o randze mistrzostw kraju 
lub w międzynarodowym wydarzeniu sportowym 
i nie wiąże się ze współpracą zawodnika lub tej 
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osoby w jakiejkolwiek roli z Osobami chronionymi. 

Zawodnik lub inna osoba odbywająca karę dys-
kwalifikacji w dalszym ciągu podlega obowiązkowi 
badań oraz wszelkim wymaganiom POLADA doty-
czącym wskazania miejsca pobytu. 

10.14.2  Wznowienie treningów

W drodze wyjątku od art. 10.14.1, zawodnik może 
wznowić treningi z zespołem lub korzystać z pomiesz-
czeń i wyposażenia klubu lub innej organizacji, 
która jest zrzeszona w organizacji członkowskiej 
sygnatariusza podczas krótszego z dwóch okresów: 
(1) ostatnie dwa miesiące odbywanej kary dyskwa-
lifikacji, lub (2) okres po odbyciu trzech czwartych 
kary dyskwalifikacji68.

68 [Komentarz do art. 10.14.2: W wielu sportach zespołowych i niektórych 
sportach indywidualnych (np. skoki narciarskie i gimnastyka) zawodnik nie 
jest w stanie skutecznie trenować samodzielnie, aby być gotowym do udziału 
w zawodach po zakończeniu nałożonej na niego kary dyskwalifikacji. W okresie 
treningowym opisanym w niniejszym artykule zawodnik podczas obowiązy-
wania takiej kary nie może uczestniczyć w zawodach ani prowadzić innych 
niż trening działań opisanych w art. 10.14.1].

10.14.3  Naruszenie zakazu uczestnictwa podczas odby-
wania kary dyskwalifikacji lub tymczasowego zawie-
szenia 

Jeżeli zawodnik lub inna osoba, na którą nałożono 
karę dyskwalifikacji naruszy opisany w art. 10.14.1 
zakaz uczestnictwa w zawodach podczas okresu 
dyskwalifikacji, to wyniki uzyskane podczas takich 
zawodów zostają unieważnione, a od dnia zakoń-
czenia pierwotnej kary dyskwalifikacji rozpoczyna 
bieg nowa kara dyskwalifikacji, której okres jest 
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równy karze pierwotnej. Nowy okres dyskwalifi-
kacji, w tym obejmujący karę nagany bez okresu 
dyskwalifikacji, może zostać zmieniony w zależ-
ności od stopnia winy zawodnika lub innej osoby 
oraz okoliczności sprawy. Ustalenie, czy zawodnik 
lub inna osoba naruszyli zakaz uczestnictwa i czy 
zmiana kary jest właściwa leży w gestii organizacji 
antydopingowej, której proces zarządzania wyni-
kami doprowadził do nałożenia pierwotnej kary 
dyskwalifikacji. Od postanowienia tego przysługuje 
odwołanie na mocy art. 13. 

Jeżeli podczas odbywania kary tymczasowego zawie-
szenia zawodnik lub inna osoba naruszy opisany 
w art. 10.14.1 zakaz uczestnictwa wówczas okres 
już odbytej kary tymczasowego zawieszenia nie 
będzie w żadnym przypadku odliczany, a wyniki 
uzyskane podczas takich zawodów będą unieważ-
nione. 

Jeżeli osoba z personelu pomocniczego zawodnika 
lub inna osoba pomaga komuś w naruszeniu zaka-
zu uczestnictwa w zawodach podczas kary dyskwa-
lifikacji lub tymczasowego zawieszenia, to POLADA 
posiadająca uprawnienia wobec takiej osoby może 
na nią nałożyć karę na mocy art. 2.9. 

10.14.4  Wstrzymanie pomocy finansowej podczas kary 
dyskwalifikacji 

W przypadku naruszenia przepisów antydopingo-
wych, przy którym nie przysługuje złagodzona kara 
przewidziana art. 10.5 lub 10.6 POLADA, Polski 
Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, 
polskie związki sportowe oraz Rząd Rzeczpospolitej 
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Polskiej wstrzymują część lub całość związanej ze 
sportem pomocy finansowej lub innych świadczeń 
otrzymywanych przez osobę, która dopuściła się 
naruszenia. 

10.15 Automatyczne podanie kary do publicznej wiadomości

Obowiązkowym elementem każdej kary jest jej automatyczne 
podanie do publicznej wiadomości zgodnie z art. 14.3. 


