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Wstęp

INTRODUCTION

Międzynarodowa Federacja motoryzacyjna
(FIA) dołączyła do światowego kodeksu
antydopingowego (kodeks) Światowej Agencji
Antydopingowej (WADA) 1 Grudnia 2010.
Zasady oraz obowiązkowe przepisy kodeksu
zostały włączone do rozporządzeń FIA
(Regulaminu)

The Federation Internationale de l’Automobile
(hereinafter FIA) adhered to the World AntiDoping Code (hereinafter Code) of the World
Anti-Doping Agency (hereinafter WADA) on 1
December 2010.
The principles and obligatory provisions of the
Code have been incorporated into the FIA AntiDoping Regulations (hereinafter the
Regulations).

Celem regulaminu jest ochrona
podstawowych praw kierowców do udziału w
dyscyplinie sportowej bez udziału dopingu,
promując w tej sposób zdrowie, uczciwość,
równość oraz bezpieczeństwo w sporcie
motorowym
Na światowej radzie sportu motorowego 3
grudnia 2014 w Doha, FIA zaakceptowało
poprawiony (2015) kodeks.
Regulamin jest przyjęty oraz wdrożony
zgodnie z obowiązkami FIA wynikającymi z
kodeksu, oraz dodatkowo z wszelakimi
próbami wyeliminowania dopingu ze sportu.
Regulamin to sportowe zasady które
nadzorują przepisy danego sportu. Mające na
celu egzekwowanie zasad anty-dopingowych
w sposób globalny oraz zharmonizowany, są
one odrębnione w naturze od prawa karnego i
cywilnego i nie mają na celu być podmiotem
krajowych norm prawnych mających
zastosowanie do prawa karnego lub cywilnego
podczas postępowania.
Rozważając fakt oraz prawo danej sprawy,
wszystkie sądy, trybunały oraz inne organy
orzekające powinny być świadome oraz
szanować odrębny charakter rozporządzeń do
regulaminu składającego kodeks oraz faktu iż
owe zasady reprezentują zgodę szerokiego
spektrum działaczy na całym świecie, co jest
niezbędne do ochrony i zapewnienia
uczciwości w sporcie.

The purposes of the Regulations are to protect
the Drivers’ fundamental right to participate in
doping-free sport and thus promote health,
fairness, equality and safety in motor sport.
At the World Motor Sport Council of 3
December 2014 in Doha, the FIA accepted the
revised (2015) Code.
The Regulations are adopted and
implemented in accordance with the
responsibilities of the FIA under the Code, and
in furtherance of the FIA’s continuing efforts
to eradicate doping in sport.
The Regulations are sport rules governing the
conditions under which sport is played. Aimed
at enforcing anti-doping principles in a global
and harmonised manner, they are distinct in
nature from criminal and civil laws and are not
intended to be subject to or limited by any
national requirements or legal standards
applicable to criminal or civil proceedings.
When reviewing the facts and the law of a
given case, all courts, arbitral tribunals and
other adjudicating bodies should be aware of
and respect the distinct nature of the
Regulations implementing the Code and the
fact that these rules represent the consensus
of a broad spectrum of stakeholders around
the world as to what is necessary to protect
and ensure fair sport.
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Zakres

SCOPE

Regulamin powinien obowiązywać FIA oraz
każdego ASN. Obowiązuje on również każdego
z opisanych kierowców ; każdego z uczestnika
działań FIA lub ASN, Personelu Wsparcia
Kierowców oraz wszelakich innych osób , które
wobec swojego członkowsstwa bądź
akredytacji lub poprzez uczestnictwo w
sporcie zadeklarowały się podlegać pod
regulamin a także podlegać pod właściwe
organy rozpatrujące określone w Artykule 8
oraz 13 aby rozpatrywać sprawy i odwołania
wniesione na mocy tego regulaminu :

The Regulations shall apply to the FIA and to
each of its ASNs. They also apply to the
following Drivers, each Participant in the
activities of the FIA or any of its ASNs, Driver
Support Personnel and to any other Persons,
each of whom is deemed, as a condition of
his/her membership, its accreditation and/or
its participation in the sport, to have agreed to
be bound by the Regulations, and to have
submitted to the jurisdiction of the hearing
panels specified in Article 8 and Article 13 to
hear and determine cases and appeals
brought under the Regulations:

a.

b.

c.

Wszystkich
kierowców
posiadających
Międzynarodową lub Narodową licencje
wydana przez ASN lub każdego członka
organizacji powiązanej z ASN (Wliczając
kluby, drużyny, związki lub ligi) ;

d.

Wszystkich
kierowców
oraz
załogi
uczestniczące w zawodach, eventach bądź
innych aktywnościach organizowanych,
autoryzowanych lub rozpoznawanych z FIA
lub ASN, lub także każdy członek powiązanej
organizacji z ASN (Wliczając klub,drużyny,
związki lub ligi) gdziekolwiek będą się
odbywać; i

e.

Wszystkich innych kierowców bądź innych
załóg a także innych osób które na
podstawie swoich akredytacji, licencji lub
innych porozumień umownych podlegają
jurysdykacji FIA lub ASN bądź inne
organizacje powiązane z ASN ( Kluby,
drużyny, organizacji lub ligi) o celach Anty
Dopingowych

f.

W ogólnej grupie kierowców którzy podlegają
I są zobowiązani przestrzegać zasad
Regulaminu, opisani kierowcy powinni zostać
uznani jaki Kierowcy Międzynarodowego
Poziomu, w związku z tym stosuje się wobec
nich szczegółowe przepisy regulaminu
obowiązujące kierowców międzynarodowych
(w odniesieniu do badań, ale również do TUE,
informacji, zarządzania wynikami ), :

all Drivers holding an International Licence
or a National Licence issued by any ASN or
any member or affiliate organisation of any
ASN
(including any clubs, teams, associations or
leagues);
all Drivers and Driver Support Personnel
participating in such capacity in Events,
Competitions
and
other
activities
organised, convened, authorised or
recognised by the FIA, or any ASN, or any
member or affiliate organisation of any
ASN (including any clubs, teams,
associations or leagues), wherever held;
and
any other Driver or Drivers Support
Personnel or other Person who, by virtue of
an accreditation, a licence or other
contractual arrangement, or otherwise, is
subject to the jurisdiction of the FIA, or of
any ASN, or of any member or affiliate
organisation of any ASN (including any
clubs, teams, associations or leagues), for
purposes of anti-doping.

Within the overall pool of Drivers who are
bound by and required to comply with the
Regulations, the following Drivers shall be
considered to be International-Level Drivers
for purposes of the Regulations, and therefore
the specific provisions in the Regulations
applicable to International-Level Drivers (as
regards Testing but also as regards TUEs,
whereabouts information, results
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management, and appeals) shall apply to
them:
Kierowcy biorący udział w zawodach
zarejestrowanych w Sportowy Kalendarz
Międzynarodowy FIA

Drivers taking part in any Competition
registered on the FIA International Sporting
Calendar.

Definicje

DEFINITIONS

Terminy określone w załączniku 1 są pisane
kursywą w regulaminie.

The terms defined in Supplement 1 appear in
Italics in the Regulations.

Dla celów regulaminu, oraz w trosce o
zwięzłość, zaimek męski jest używany do
reprezentowania osób obydwu płci.

For the purposes of the Regulations, and for
the sake of brevity, the masculine pronoun
is used to represent a person of either
gender.

ARTYKUŁ 1 – DEFINICJA
DOPINGU

ARTICLE 1 – DEFINITION OF
DOPING

Doping jest definiowany jako wystąpienie
jednego lub większej ilości naruszeń zasad
Antydopingowych określonych w artykułach
2.1 do 2.10 regulaminu.

Doping is defined as the occurrence of one or
more of the anti-doping rule violations set forth
in Articles 2.1 to 2.10 of the Regulations.

ARTYKUŁ 2 – NARUSZENIA ANTYDOPINGOWE

ARTICLE 2 – ANTI-DOPING RULE
VIOLATIONS

Celem artykułu 2 jest określenie okoliczności i
zachowań, które stanowią naruszenie zasad
antydopingowych. Przesłuchania w sprawach
antydopingowych będą prowadzone w oparciu
o stwierdzenie naruszenia jednej lub więcej z
tych szczególnych zasad.
Kierowcy lub inne osoby są odpowiedzialne za
świadomość, co stanowi naruszenie przepisów
antydopingowych oraz substancji i metod,
które zostały umieszczone na Liście Substancji
Zabronionych.

The purpose of Article 2 is to specify the
circumstances and conduct which constitute
anti-doping rule violations. Hearings in doping
cases will proceed based on the assertion that
one or more of these specific rules have been
violated.
Drivers or other Persons shall be responsible
for knowing what constitutes an anti-doping
rule violation and the substances and
methods which have been included on the
Prohibited List.

Poniższe przykłady stanowią naruszenie zasad
antydopingowych:
2.1 Obecność zabronionej substancji lub jej
metabolitów lub markerów w próbce
kierowcy
2.1.1 Każdy kierowca ma osobisty obowiązek
upewnić się, że żadna Substancja
Zabroniona nie dostanie się do jego ciała.
Kierowcy są odpowiedzialni za każdą

The following constitute anti-doping rule
violations:
2.1 Presence of a Prohibited Substance or its
Metabolites or Markers in a Driver’s
Sample
2.1.1 It is each Driver’s personal duty to
ensure that no Prohibited Substance
enters his body. Drivers are responsible
for any Prohibited Substance or its
Str. 5 z 117
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Zabronioną Substancję lub jej Metabolity
Metabolites or Markers found to be
lub Markery, które znajdują się w ich
present in their Samples. Accordingly, it
próbkach. W związku z tym nie jest
is not necessary that intent, Fault,
konieczne udowodnienie zamiaru,
negligence or knowing Use on the
zaniedbania lub świadomego użycia ze
Driver’s part be demonstrated in order to
strony Kierowcy w celu stwierdzenia
establish an anti-doping rule violation
naruszenia przepisów antydopingowych
under Article 2.1.
zgodnie z Artykułem 2.1.

[Komentarz do art. 2.1.1: Naruszenie przepisów
antydopingowych jest popełnione zgodnie z tym
artykułem bez względu na kierowcę. Zasada ta
została określona w orzeczeniach Sądu
Arbitrażowego dla Sportu jako "Ścisła
Odpowiedzialność". Wina kierowcy jest brana
pod uwagę przy ustalaniu konsekwencji
naruszenia tej zasady antydopingowej zgodnie z
artykułem 10. Zasada ta jest
konsekwentnie podtrzymywany przez Sąd
Arbitrażowy dla Sportu].

[Comment to Article 2.1.1: An anti-doping rule
violation is committed under this Article
without regard to an Driver’s Fault. This rule
has been referred to in various decisions of the
Court of Arbitration for Sport as “Strict
Liability”. A Driver’s Fault is taken into
consideration in determining the Consequences
of this anti-doping rule violation under Article
10. This principle has
consistently been upheld by the Court of
Arbitration for Sport.]

2.1.2. Wystarczający dowód na naruszenie
przepisów antydopingowych zgodnie z art. 2.1
jest stwierdzony poprzez: obecność substancji
zabronionej lub jej metabolitów lub śladów w
Próbce A kierowcy, jeżeli kierowca zrzeka się
analizy Próbki B, a zatem Próbka B nie jest
analizowana; lub, jeżeli Próbka B kierowcy jest
analizowana, a analiza Próbki B kierowcy
potwierdza obecność substancji zabronionej lub
jej metabolitów lub śladów w Próbce A
kierowcy; lub, jeżeli Próbka B kierowcy jest
podzielona w dwóch butelkach, a analiza
drugiej butelki potwierdza obecność Substancji
zabronionej lub jej metabolitów lub śladów
znajdujących się w pierwszej butelce.

2.1.2 Sufficient proof of an anti-doping rule
violation under Article 2.1 is established by any
of the following: presence of a Prohibited
Substance or its Metabolites or Markers in the
Driver’s A Sample where the Driver waives
analysis of the B Sample and the B Sample is
therefore not analysed; or, where the Driver’s B
Sample is analysed and the analysis of the
Driver’s B Sample confirms the presence of the
Prohibited Substance or its Metabolites or
Markers found in the Driver’s A Sample; or,
where the Driver’s B Sample is split into two
bottles and the analysis of the second bottle
confirms the presence of the Prohibited
Substance or its Metabolites or Markers found
in the first bottle.

Komentarz do art. 2.1.2: Organizacja
Antydopingowa odpowiedzialna za zarządzanie
wynikami może, według własnego uznania,
zdecydować się na przeprowadzenie analizy
Próbki B, nawet jeżeli Kierowca nie zażąda
analizy Próbki B].

[Comment to Article 2.1.2: The Anti-Doping
Organisation with results management
responsibility may, at its discretion, choose to
have the B Sample analysed even if the Driver
does not request the analysis of the B Sample.]

2.1.3 Z wyjątkiem tych substancji, dla których
próg ilościowy jest wyraźnie określony w
Wykazie substancji zabronionych, obecność
każdej ilości substancji zabronionych lub jej

2.1.3 Excepting those substances for which a
quantitative threshold is specifically identified
in the Prohibited List, the presence of any
quantity of a Prohibited Substance or its
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metabolitów lub śladów w próbce kierowcy
Metabolites or Markers in an Driver’s Sample
stanowi naruszenie zasady antydopingowej.
shall constitute an anti-doping rule violation.
2.1.4 W drodze wyjątku od ogólnej zasady
zawartej w art. 2.1, Lista Zakazanych substancji
lub Normy Międzynarodowe mogą ustanowić
specjalne kryteria oceny substancji
zabronionych, które mogą być również
produkowane endogenicznie.

2.1.4 As an exception to the general rule of
Article 2.1, the Prohibited List or the
International Standards may establish special
criteria for the evaluation of Prohibited
Substances that can also be produced
endogenously.

2.2 Używanie lub próba użycia przez kierowcę,
zabronionej substancji lub zabronionej metody

2.2 Use or Attempted Use by an Driver of a
Prohibited Substance or a Prohibited Method

[Komentarz do art. 2.2: Zawsze było tak, że
użycie lub próba użycia zabronionej substancji
lub zabronionej metody może zostać
udowodniona za pomocą wszelkich
wiarygodnych środków. Jak zauważono w
komentarzu do Artykułu 3.2, w przeciwieństwie
do dowodów wymaganych do ustalenia
naruszenia zasad antydopingowych na mocy
Artykułu 2.1, użycie lub próba użycia może być
również udowodniona za pomocą innych
wiarygodnych środków, takich jak zeznania
świadków , dowody wynikające z dokumentów,
wnioski wyciągnięte z profilowania zmian w
czasie, w tym dane zebrane jako część
paszportu biologicznego kierowcy, lub inne
informacje analityczne, które w inny sposób nie
spełniają wymogów dotyczących ustalenia
"obecności" substancji zabronionej na mocy art.
2 ust. 1.
Dla przykładu, użycie może być ustalone w
oparciu o wiarygodne dane analityczne z analizy
próbki A (bez potwierdzenia z analizy próbki B)
lub z analizy samej próbki B, jeśli organizacja
antydopingowa dostarczy odpowiednie
wyjaśnienie braku potwierdzenia w drugiej
Próbce].

[Comment to Article 2.2: It has always been the
case that Use or Attempted Use of a Prohibited
Substance or Prohibited Method may be
established by any reliable means. As noted in
the Comment to Article 3.2, unlike the proof
required to establish an anti-doping rule
violation under Article 2.1, Use or Attempted
Use may also be established by other reliable
means such as admissions by the Driver witness
statements, documentary evidence, conclusions
drawn from longitudinal profiling, including
data collected as part of the Driver Biological
Passport, or other analytical information which
does not otherwise satisfy all the requirements
to establish “Presence” of a Prohibited
Substance under Article 2.1. For example, Use
may be established based upon reliable
analytical data from the analysis of an A Sample
(without confirmation from an analysis of a B
Sample) or from the analysis of a B Sample
alone where the Anti-Doping Organisation
provides a satisfactory explanation for the lack
of confirmation in the other Sample.]

2.2.1 Osobistym obowiązkiem każdego
kierowcy jest upewnienie się, że żadna
substancja zabroniona nie dostanie się do jego
organizmu i że żadna zabroniona metoda nie
zostanie użyta. W związku z tym, nie jest
konieczne wykazanie zamiaru, zaniedbania lub
świadomego użycia ze strony kierowcy w celu
stwierdzenia naruszenia zasad
antydopingowych dotyczących używania
zabronionej substancji lub zabronionej metody.

2.2.1 It is each Driver’s personal duty to ensure
that no Prohibited Substance enters his body
and that no Prohibited Method is Used.
Accordingly, it is not necessary that intent,
Fault, negligence or knowing Use on the
Driver’s part be demonstrated in order to
establish an anti-doping rule violation for Use of
a Prohibited Substance or a Prohibited Method.

2.2.2 Sukces lub niepowodzenie użycia lub
próby użycia zabronionej substancji lub
zabronionej metody nie jest istotny. Wystarczy,

2.2.2 The success or failure of the Use or
Attempted Use of a Prohibited Substance or
Prohibited Method is not material. It is
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że zabroniona substancja lub zabroniona
sufficient that the Prohibited Substance or
metoda zostały użyte lub próby użycia zostały
Prohibited Method was Used or Attempted to
podjęte w celu popełnienia naruszenia zasad
be Used for an anti-doping rule violation to be
antydopingowych
committed.
[Komentarz do art. 2.2.2: Wykazanie "Próby
użycia" zabronionej substancji lub zabronionej
metody wymaga udowodnienia intencji ze
strony kierowcy. Fakt, że udowodnienie zamiaru
może być wymagane w celu udowodnienia tego
konkretnego naruszenia zasady
antydopingowej, nie podważa zasady ścisłej
odpowiedzialności ustanowionej dla naruszeń
Artykułu 2.1 oraz naruszeń Artykułu 2.2 w
odniesieniu do używania zabronionej substancji
lub zabronionej metody.

[Comment to Article 2.2.2: Demonstrating the
“Attempted Use” of a Prohibited Substance or a
Prohibited Method requires proof of intent on
the Driver’s part. The fact that intent may be
required to prove this particular anti-doping
rule violation does not undermine the Strict
Liability principle established for violations of
Article 2.1 and violations of Article 2.2 in
respect of Use of a Prohibited Substance or
Prohibited Method

Użycie przez kierowcę, substancji zabronionej
stanowi naruszenie zasad antydopingowych,
chyba że taka substancja nie jest zabroniona
poza zawodami, a użycie jej przez kierowcę
odbywa się poza zawodami. (Jednakże
obecność substancji zabronionej lub jej
metabolitów lub śladów w pobranej próbce
stanowi naruszenie art. 2.1 niezależnie od tego,
kiedy substancja ta mogła zostać
zaaplikowana)].
.

. An Driver’s “Use” of a Prohibited Substance
constitutes an anti-doping rule violation unless
such substance is not prohibited Out-ofCompetition and the Driver’s Use takes place
Out-of-Competition. (However, the presence of
a Prohibited Substance or its Metabolites or
Markers in a Sample collected InCompetition is
a violation of Article 2.1 regardless of when that
substance might have been administered).]

2.3 Unikanie, odmowa lub nieprzekazanie
próbki do pobrania
Unikanie pobrania próbki lub brak zasadnego
usprawiedliwienia odmowy lub niepoddanie się
procesowi pobrania próbki po wcześniejszej
informacji, zgodnie z przepisami regulaminu lub
innymi obowiązującymi przepisami
antydopingowymi.

2.3 Evading, Refusing or Failing to Submit to
Sample Collection

[Komentarz do art. 2.3: Na przykład "unikanie
pobrania próbki’’, byłoby naruszeniem zasady
antydopingowej gdyby ustalono, że kierowca
celowo unika osoby odpowiedzialnej za
kontrole antydopingową, aby uniknąć
powiadomienia lub przeprowadzenia badania.
Naruszenie zasady "niepoddanie się pobraniu
próbki" może być oparte na umyślnym lub
niedbałym zachowaniu kierowcy, podczas gdy
"unikanie" lub "odmowa" pobrania Próbki
rozważa umyślne zachowanie Kierowcy"].

[Comment to Article 2.3: For example, it would
be an anti-doping rule violation of “evading
Sample collection” if it were established that an
Driver was deliberately avoiding a Doping
Control official to evade notification or Testing.
A violation of “failing to submit to Sample
collection” may be based on either intentional
or negligent conduct of the Driver, while
“evading” or “refusing” Sample collection
contemplates intentional conduct by the
Driver.]

2.4 Miejsce pobytu
Dowolna kombinacja trzech pominiętych badań
i/lub niepowodzeń w wypełnianiu formularzy,

2.4 Whereabouts Failures
Any combination of three missed tests and/or
filing failures, as defined in the International

Evading Sample collection, or without
compelling justification refusing or failing to
submit to Sample collection after notification as
authorised in the Regulations or other
applicable anti-doping rules.
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zgodnie z Międzynarodowym Standardem
Standard for Testing and Investigations, within a
Badań i Dochodzeń, w okresie dwunastu
twelve-month period by a Driver in a Registered
miesięcy przez kierowcę w zarejestrowanej puli Testing Pool.
badań.
2.5 Manipulacja lub próba manipulacji podczas 2.5 Tampering or Attempted Tampering with
jakiejkolwiek części kontroli antydopingowej
any part of a Doping Control
Zachowanie, które unieważnia proces kontroli
Conduct which subverts the Doping Control
antydopingowej, ale które w przeciwnym razie
process but which would not otherwise be
nie byłoby objęte definicją metod zakazanych.
included in the definition of Prohibited
Manipulowanie obejmuje, bez ograniczeń,
Methods. Tampering shall include, without
usiłowanie lub ingerowanie w działalność
limitation, intentionally interfering or
Urzędu Kontroli Dopingowej, dostarczanie
attempting to interfere with a Doping Control
fałszywych informacji Organizacji
Offical, providing fraudulent information to an
Antydopingowej lub zastraszanie wraz z
Anti-Doping Organisation, or intimidating or
próbami zastraszenia potencjalnego świadka.
attempting to intimidate a potential witness.
[Komentarz do art. 2.5: Przykład : artykuł ten
zabraniałby zmiany numerów identyfikacyjnych
na formularzu kontroli antydopingowej podczas
badania, rozbijania butelki B podczas analizy
próbki B lub zmiany w próbce poprzez dodanie
innej substancji].

[Comment to Article 2.5: For example, this
Article would prohibit altering identification
numbers on a Doping Control form during
Testing, breaking the B bottle at the time of B
Sample analysis, or altering a Sample by the
addition of a foreign substance.]

2.6 Posiadanie Zabronionej Substancji lub
Zabronionej Metody
2.6.1 Posiadanie przez Kierowcę jakiejkolwiek
Substancji Zabronionej lub jakiejkolwiek
Zabronionej Metody, bądź posiadanie przez
kierowcę poza zawodami jakiejkolwiek
Substancji Zabronionej lub jakiejkolwiek
Zabronionej Metody, która jest zabroniona poza
zawodami, chyba że kierowca ustali, że
posiadanie jest zgodne z zezwoleniem na użycie
terapeutyczne (dalej TUE) przyznanym zgodnie
z artykułem 4.4 (Użycie Terapeutyczne) lub
przedstawi inne dopuszczalne uzasadnienie.

2.6 Possession of a Prohibited Substance or a
Prohibited Method
2.6.1 Possession by a Driver In-Competition of
any Prohibited Substance or any Prohibited
Method, or Possession by a Driver Out-ofCompetition of any Prohibited Substance or any
Prohibited Method which is prohibited Out-ofCompetition unless the Driver establishes that
the Possession is consistent with a Therapeutic
Use Exemption (hereinafter TUE) granted in
accordance with Article 4.4 (Therapeutic Use) or
provides another acceptable justification.

2.6.2 Posiadanie przez osobę wspierającą
kierowcę podczas zawodów, jakiejkolwiek
Substancji Zabronionej lub jakiejkolwiek
Zabronionej Metody, lub posiadanie przez
osobę wspierającą kierowcę poza zawodami,
jakiejkolwiek Substancji Zabronionej lub
jakiejkolwiek Zabronionej Metody, która jest
zabroniona poza zawodami, w związku z
kierowcą, zawodami lub szkoleniem, chyba że
osoba wspierająca kierowcę udowodni, że
posiadanie jest zgodne z TUE przyznanym
kierowcy zgodnie z art. 4.4 (Użycie
Terapeutyczne) lub przedstawi inne
dopuszczalne uzasadnienie.

2.6.2 Possession by an Driver Support Person InCompetition of any Prohibited Substance or any
Prohibited Method, or Possession by a Driver
Support Person Out-of-Competition of any
Prohibited Substance or any Prohibited Method
which is prohibited Out-ofCompetition, in
connection with a Driver, Competition or
training, unless the Driver Support Person
establishes that the Possession is consistent
with a TUE granted to a Driver in accordance
with Article 4.4 (Therapeutic Use) or provides
another acceptable justification

Komentarz do artykułów 2.6.1 i 2.6.2:
Dopuszczalne uzasadnienie nie obejmuje, na

[Comment to Articles 2.6.1 and 2.6.2:
Acceptable justification would not include, for
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przykład, zakupu lub posiadania substancji
example, buying or Possessing a Prohibited
zabronionej w celu przekazania jej przyjacielowi Substance for the purpose of giving it to a
lub krewnemu, z wyjątkiem medycznie
friend or relative, except under justifiable
uzasadnionych okoliczności, gdy osoba ta miała medical circumstances where that Person had a
receptę lekarską, np. zakup insuliny dla dziecka physician’s prescription, e.g. buying Insulin for a
chorego na cukrzycę].
diabetic child.]
[Komentarz do art. 2.6.2: Dopuszczalne
uzasadnienie obejmowałoby, na przykład,
lekarza zespołu noszącego przy sobie
Substancje zabronione do postępowania w
nagłych oraz kryzysowych sytuacjach].

[Comment to Article 2.6.2: Acceptable
justification would include, for example, a team
doctor carrying Prohibited Substances for
dealing with acute and emergency situations.]

2.7 Handel lub próby handlu jakąkolwiek
Zabronioną Substancją lub Zabronioną Metodą

2.7 Trafficking or Attempted Trafficking in any
Prohibited Substance or Prohibited Method

2.8 Administracja lub Próba Administracji w
odniesieniu do kierowcy biorącego udział w
zawodach, Zakazanej Substancji lub Zakazanej
Metody, lub Administracja lub Próba
Administracji w stosunku do każdego Kierowcy
nie biorącego udziału w zawodach, Zakazanej
Substancji lub każdej Zakazanej Metody, która
jest zabroniona Poza Konkursem.

2.8 Administration or Attempted
Administration to any Driver InCompetition of
any Prohibited Substance or Prohibited
Method, or Administration or Attempted
Administration to any Driver OutofCompetition of any Prohibited Substance or
any Prohibited Method that is prohibited Outof-Competition.

2.9 Współudział
Pomaganie, zachęcanie, pomocnictwo,
podżeganie, spisek, ukrywanie lub jakikolwiek
inny rodzaj umyślnego współudziału w
naruszeniu przepisów antydopingowych, próba
naruszenia przepisów antydopingowych lub
naruszenie art. 10.12.1 przez inną osobę

2.9 Complicity
Assisting, encouraging, aiding, abetting,
conspiring, covering up or any other type of
intentional complicity involving an anti-doping
rule violation, Attempted anti-doping rule
violation or violation of Article 10.12.1 by
another Person

2.10 Zakazane wspólnictwo
Wspólnictwo kierowcy lub innej osoby
podlegającej pod władze organizacji
antydopingowej, w celach zawodowych lub
związanych ze sportem z dowolną osobą
wspierającą kierowcę, która:

2.10 Prohibited Association
Association by a Driver or other Person subject
to the authority of an Anti-Doping Organisation
in a professional or sport-related capacity with
any Driver Support Person who:

2.10.1 jeżeli podlegający zwierzchnictwu
organizacji antydopingowej, odbywa okres
niekwalifikalności; lub

2.10.1 if subject to the authority of an AntiDoping Organisation, is serving a period of
Ineligibility; or

2.10.2 jeżeli nie podlega pod władze organizacji 2.10.2 if not subject to the authority of an Antiantydopingowej i w przypadku gdy kwestia
Doping Organisation and where Ineligibility has
niekwalifikowalności nie została uwzględniona
not been addressed in a results management
w procesie zarządzania wynikami zgodnie z
process pursuant to the Code, has been
Kodeksem, został skazany lub uznany w
convicted or found in criminal, disciplinary or
postępowaniu karnym, dyscyplinarnym lub
professional proceedings to have engaged in
zawodowym, za zaangażowanie w zachowanie, conduct which would have constituted a
które stanowiłoby naruszenie zasad
violation of anti-doping rules if Codecompliant
antydopingowych, gdyby zasady zgodne z
rules had been applicable to such Person. The
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Kodeksem miały zastosowanie do takiej osoby.
disqualifying status of such Person shall be in
Status dyskwalifikacji takiej osoby obowiązuje
force for six years from the criminal,
przez sześć lat od podjęcia decyzji karnej,
professional or disciplinary decision or for the
zawodowej lub dyscyplinarnej lub przez okres
duration of the criminal, disciplinary or
trwania nałożonej sankcji karnej, dyscyplinarnej professional sanction imposed, whichever is the
lub zawodowej, w zależności od tego, który z
longer; or
tych okresów jest dłuższy; lub
2.10.3 jeżeli służy, lub pośredniczy osobie
opisanej w artykule 2.10.1 lub 2.10.2. Aby
przepis ten miał zastosowanie, konieczne jest
aby kierowca lub inna osoba została wcześniej
poinformowana na piśmie przez Organizacje
Antydopingową z orzecznictwem na rzecz
kierowcy lub innej osoby, lub przez WADA, o
statusie dyskwalifikacyjnym osoby wspierającej
kierowcę oraz o potencjalnych konsekwencjach
zakazanego wspólnictwa oraz tego że kierowca
lub inna osoba może racjonalnie uniknąć
wspólnictwa. Organizacja Antydopingowa
dołoży także wszelkich starań, by poinformować
osobę wspierającą kierowcę lub inną osobę że
osoba wspierająca kierowcę może, w przeciągu
15 dni, zgłosić się do Organizacji
Antydopingowej w celu udowodnienia że
kryteria opisane w Artykule 2.10.1 oraz 2.10.2
nie mają odniesienia do jego osoby. (Nie
naruszając Artykuł 17, niniejszy artykuł stosuje
się nawet jeśli zachowanie dyskwalifikujące
osoby która wspiera kierowcę miało miejsce
przed data wejścia w życie podanej w Artykule
20.8 )
Kierowca lub inna osoba jest zobowiązana do
ustalenia, że jakiekolwiek współpraca, z
personelem pomocniczym kierowcy, opisanym
w art. 2.10.1 lub 2.10.2 nie ma charakteru
zawodowego lub sportowego.

2.10.3 is serving as a front or intermediary for
an individual described in Article 2.10.1 or
2.10.2. In order for this provision to apply, it is
necessary that the Driver or other Person has
previously been advised in writing by an AntiDoping Organisation with jurisdiction over the
Driver or other Person, or by WADA, of the
Driver Support Person’s disqualifying status and
the potential Consequence of prohibited
association and that the Driver or other Person
can reasonably avoid the association. The
AntiDoping Organisation shall also use
reasonable efforts to advise the Driver Support
Person who is the subject of the notice to the
Driver or other Person that the Driver Support
Person may, within 15 days, come forward to
the Anti-Doping Organisation to explain that the
criteria described in Articles 2.10.1 and 2.10.2
do not apply to him. (Notwithstanding Article
17, this Article applies even when the Driver
Support Person’s disqualifying conduct occurred
prior to the effective date provided in Article
20.8.)

Organizacje antydopingowe, które wiedzą o
personelu wsparcia kierowców który
odpowiada kryteriom opisannym w art. 2.10.1,
2.10.2 lub 2.10.3, przekazują te informacje
Światowej Agencji Antydopingowej.

Anti-Doping Organisations that are aware of
Driver Support Personnel who meet the criteria
described in Article 2.10.1, 2.10.2, or 2.10.3
shall submit that information to WADA.

Komentarz do art. 2.10: Kierowcom oraz innym
osobom, nie wolno pracować z trenerami,
szkoleniowcami, lekarzami ani innym
personelem wsparcia kierowcy, który nie
kwalifikuje się ze względu na naruszenie
przepisów antydopingowych lub który został
skazany karnie lub poddany dyscyplinie
zawodowej w związku z dopingiem. Niektóre
przykłady współpracy która jest zabroniona :
uzyskiwanie szkoleń, strategii, techniki,

The burden shall be on the Driver or other
Person to establish that any association with
Driver Support Personnel described in Article
2.10.1 or 2.10.2 is not in a professional or sportrelated capacity.

[Comment to Article 2.10: Drivers and other
Persons must not work with coaches, trainers,
physicians or other Driver Support Personnel
who are Ineligible on account of an anti-doping
rule violation or who have been criminally
convicted or professionally disciplined in
relation to doping. Some examples of the types
of association which are prohibited include:
obtaining training, strategy, technique, nutrition
or medical advice; obtaining therapy, treatment
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odżywiania lub porad medycznych; uzyskiwanie or prescriptions; providing any bodily products
terapii, leczenia lub recept; dostarczanie
for analysis; or allowing the Driver Support
wszelkich produktów cielesnych do analizy; lub
Person to serve as an agent or representative.
pozwolenie osobie wspierającej kierowcę na
Prohibited association does not need to involve
pełnienie funkcji agenta lub przedstawiciela.
any form of compensation.]
Zakazana współpraca nie musi wiązać się z
żadną formą rekompensaty].
ARTYKUŁ 3 – STANDARDY NA DOWÓD
DOPINGU
Na FIA spoczywa ciężar ustalenia, że doszło do
naruszenia regulaminu. Standardem dowodu
jest stwierdzenie przez FIA naruszenia zasady
antydopingowej w sposób zadowalający panel
rozpatrujący, mając na uwadze powagę
postawionego zarzutu. Ten standard dowodowy
we wszystkich przypadkach jest bardziej
odpowiedni niż zwykły bilans
prawdopodobieństwa, ale mniej niż dowód
ponad uzasadnioną wątpliwość. W przypadku
gdy regulamin nakłada obowiązek ustalenia na
kierowcę lub inną osobę, której zarzuca się
naruszenie zasady antydopingowej, w celu
obalenia domniemania lub ustalenia
określonych faktów lub okoliczności,
standardem dowodu jest równowaga
prawdopodobieństwa.

ARTICLE 3 – PROOF OF DOPING
3.1 Burdens and Standards of Proof
The FIA shall have the burden of establishing
that a violation of the Regulations has occurred.
The standard of proof shall be whether the FIA
has established an antidoping rule violation to
the comfortable satisfaction of the hearing
panel bearing in mind the seriousness of the
allegation which is made. This standard of proof
in all cases is greater than a mere balance of
probability but less than proof beyond a
reasonable doubt. Where the Regulations place
the burden of proof upon the Driver or other
Person alleged to have committed an antidoping rule violation to rebut a presumption or
establish specified facts or circumstances, the
standard of proof shall be by a balance of
probability

[Komentarz do art. 3 ust. 1: Standard na
dowoód, który musi być spełniony przez FIA lub
ASN, jest porównywalny ze standardem, który
jest stosowany w większości krajów w
przypadkach dotyczących uchybień
zawodowych].

[Comment to Article 3.1: This standard of proof
required to be met by the FIA or the ASN is
comparable to the standard which is applied in
most countries to cases involving professional
misconduct.]

3.2 Metody ustalania faktów i założeń
Fakty związane z naruszeniem regulaminu mogą
być stwierdzone za pomocą wszelkich
wiarygodnych środków, w tym zeznań. W
sprawach antydopingowych stosuje się
następujące zasady dowodowe:
[Komentarz do art. 3.2: Na przykład, FIA może
stwierdzić naruszenie przepisów
antydopingowych zgodnie z art. 2.2 na
podstawie zeznań kierowcy, wiarygodnych
zeznań osób trzecich, wiarygodnych dowodów z
dokumentów, wiarygodnych danych
analitycznych z Próbki A lub B, jak
przedstawiono w komentarzu do art. 2.2, lub
wniosków wyciągniętych z profilu serii próbek

3.2 Methods of Establishing Facts and
Presumptions
Facts related to violations of the Regulations
may be established by any reliable means,
including admissions. The following rules of
proof shall be applicable in doping cases:
[Comment to Article 3.2: For example, the FIA
may establish an anti-doping rule violation
under Article 2.2 based on the Driver’s
admissions, the credible testimony of third
Persons, reliable documentary evidence,
reliable analytical data from either an A or B
Sample as provided in the Comments to Article
2.2, or conclusions drawn from the profile of a
series of the Driver’s blood or urine Samples,
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krwi lub moczu kierowcy, takich jak dane z
such as data from the Driver Biological
paszportu biologicznego kierowcy].
Passport.]
3.2.1 Metody analityczne lub limity decyzyjne
zatwierdzone przez WADA po konsultacji z
odpowiednim środowiskiem naukowym, które
były przedmiotem wzajemnej weryfikacji,
uznaje się za naukowo uzasadnione. Każdy
kierowca lub inna osoba starająca się obalić to
naukowe uzasadnienie, powiadamia najpierw,
jako warunek zawieszający, WADA o
zakwestionowaniu i podstawie tego wniosku.
Sąd Arbitrażowy do spraw Sportu (zwany dalej
"CAS") może również z własnej inicjatywy
powiadomić WADA o każdym takim
zakwestionowaniu. Na wniosek WADA panel
CAS powinien wyznaczacyć odpowiedniego
eksperta naukowego, który pomaga mu w
ocenie wniosku. W ciągu 10 dni od otrzymania
przez WADA takiego zawiadomienia oraz
otrzymania przez WADA akt CAS, WADA ma
również prawo do interwencji jako strona,
stawiennictwa w charakterze ‘’przyjaciela sądu’’
lub w innym wypadku, przedstawienia
dowodów w takim postępowaniu.

3.2.1 Analytical methods or decision limits
approved by WADA after consultation within
the relevant scientific community and which
have been the subject of peer review are
presumed to be scientifically valid. Any Driver
or other Person seeking to rebut this
presumption of scientific validity shall, as a
condition precedent to any such challenge, first
notify WADA of the challenge and the basis of
the challenge. The Court of Arbitration for Sport
(hereinafter CAS) on its own initiative may also
inform WADA of any such challenge. At WADA’s
request, the CAS panel shall appoint an
appropriate scientific expert to assist the panel
in its evaluation of the challenge. Within 10
days of WADA’s receipt of such notice, and
WADA’s receipt of the CAS file, WADA shall also
have the right to intervene as a party, appear
amicus curiae, or otherwise provide evidence in
such proceeding.

3.2.2. Domniemywa się że laboratoria
akredytowane przez WADA oraz inne
laboratoria zatwierdzone przez WADA
przeprowadziły analizę próbek i procedury
aresztowania zgodnie z Międzynarodową
Normą dla Laboratoriów. Kierowca lub inna
osoba może obalić to domniemanie,
stwierdzając, że nastąpiło odstępstwo od
Międzynarodowej Normy dla Laboratoriów, co
mogło spowodować niekorzystne wyniki
analizy. Jeżeli kierowca lub inna osoba obali
powyższe domniemanie, wykazując, że
nastąpiło odejście od międzynarodowej normy
dla laboratoriów, które mogło spowodować
niekorzystne wyniki analiz, wówczas na FIA
spoczywa ciężar ustalenia, że takie odstępstwo
nie spowodowało niekorzystnego wyniku analiz.

3.2.2 WADA-accredited laboratories, and other
laboratories approved by WADA, are presumed
to have conducted Sample analysis and
custodial procedures in accordance with the
International Standard for Laboratories. The
Driver or other Person may rebut this
presumption by establishing that a departure
from the International Standard for
Laboratories occurred which could reasonably
have caused the Adverse Analytical Finding. If
the Driver or other Person rebuts the preceding
presumption by showing that a departure from
the International Standard for Laboratories
occurred which could reasonably have caused
the Adverse Analytical Finding, then the FIA
shall have the burden of establishing that such
departure did not cause the Adverse Analytical
Finding.

[Komentarz do art. 3.2.2: Na kierowcy lub innej
osobie spoczywa ciężar ustalenia, z
zachowaniem równowagi
prawdopodobieństwa, odstępstwa od
międzynarodowej normy dla laboratoriów,
które mogłoby spowodować niekorzystne
wyniki analizy. Jeżeli kierowca lub inna osoba
tak uczyni, ciężar przechodzi na FIA, aby
udowodnić, w sposób odpowiedni dla zespołu

[Comment to Article 3.2.2: The burden is on the
Driver or other Person to establish, by a balance
of probability, a departure from the
International Standard for Laboratories that
could reasonably have caused the Adverse
Analytical Finding. If the Driver or other Person
does so, the burden shifts to the FIA to prove to
the comfortable satisfaction of the hearing
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rozprawczego, że odejście nie jest powodem
panel that the departure did not cause the
niekorzystnego wyniku analizy].
Adverse Analytical Finding.]
3.2.3 Odstępstwa od jakiegokolwiek innego
Międzynarodowego Standardu lub innej
zasady/polityki antydopingowej określonej w
kodeksie lub w Regulaminie, które nie
spowodowały Niekorzystnego Wyniku
Analitycznego lub innych naruszeń Regulaminu,
nie unieważniają takich dowodów lub wyników.
Jeżeli Kierowca lub inna Osoba stwierdzi
odstępstwo od innego Międzynarodowego
Standardu lub innego przepisu lub polityki
antydopingowej, które w uzasadniony sposób
mogło spowodować naruszenie przepisów
antydopingowych w oparciu o Niekorzystne
Wyniki Analityczne lub inne naruszenie
Regulaminu, wówczas na FIA spoczywać będzie
ciężar stwierdzenia, że takie odstępstwo nie
spowodowało Niekorzystnych Wyników
Analitycznych lub rzeczywistej podstawy
naruszenia Przepisów.

3.2.3 Departures from any other International
Standard or other antidoping rule or policy set
forth in the Code or the Regulations which did
not cause an Adverse Analytical Finding or other
violations of the Regulations shall not invalidate
such evidence or results. If the Driver or other
Person establishes a departure from another
International Standard or other anti-doping rule
or policy which could reasonably have caused
an anti-doping rule violation based on an
Adverse Analytical Finding or other violation of
the Regulations, then the FIA shall have the
burden of establishing that such departure did
not cause the Adverse Analytical Finding or the
factual basis for the violation of the
Regulations.

3.2.4. Fakty stwierdzone decyzją sądu cywilnego
lub sądu dyscyplinarnego właściwej jurysdykcji,
który nie jest podmiotem toczącego się
postępowania odwoławczego, stanowią
niepodważalny dowód przeciwko kierowcy lub
innej osobie, której decyzja dotyczy, chyba że
kierowca lub inna osoba wykaże, że decyzja
narusza zasady sprawiedliwości naturalnej.

3.2.4 The facts established by a decision of a
civil court or professional disciplinary tribunal of
competent jurisdiction which is not the subject
of a pending appeal shall be irrebuttable
evidence of those facts against the Driver or
other Person to whom the decision pertained,
unless the Driver or other Person establishes
that the decision violates principles of natural
justice

3.2.5. Panel przesłuchań w sprawie naruszenia
przepisów antydopingowych może wyciągnąć
wniosek niekorzystny dla Kierowcy lub innej
osoby, której dotyczy naruszenie przepisów
antydopingowych bazujący na odmowie
Kierowcy lub innej osoby, po zgłoszeniu
uzasadnionego terminu przed rozprawą, do
udziału w rozprawie (osobiście lub telefonicznie
zgodnie z zaleceniami panelu słuchowego) oraz
udzielenia odpowiedzi

3.2.5 The hearing panel in a hearing on an antidoping rule violation may draw an inference
adverse to the Driver or other Person who is
asserted to have committed an anti-doping rule
violation based on the Driver’s or other Person’s
refusal, after a request made a reasonable time
in advance of the hearing, to attend the hearing
(either in person or by telephone as directed by
the hearing panel) and to answer

Panelowi przesłuchań lub Organizacji
Antydopingowej stwierdzając naruszenie
regulaminu

questions either from the hearing panel or from
the Anti-Doping Organisation asserting the
violation of the Regulations.

ARTYKUŁ 4 – LISTA ZAKAZANA

ARTICLE 4 – THE PROHIBITED LIST
4.1 Incorporation of the Prohibited List

4.1 Wcielenie Listy obiektów zabronionych
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Ten regulamin wciela Listę obiektów
These Regulations incorporate the Prohibited
zabronionych która jest opublikowana oraz
List, which is published and revised by WADA as
korygowana przez WADA jak opisano w
described in Article 4.1 of the Code.
Artykule 4.1 kodeksu.
[Komentarz do Artykułu 4:1 : Obecna Lista
obiektów zabronionych jest odstępna na stronie
WADA www.wada-ama.org

[Comment to Article 4.1: The current Prohibited
List is available on WADA’s website at
www.wada-ama.org.]

4.2 Substancje zakazane i metody zakazane
zidentyfikowane na Liście obiektów
Zabronionych
4.2.1 Substancje niedozwolone i metody
niedozwolone
O ile nie przewidziano inaczej na Liście
obiektów zabronionych i/lub korekcie, Lista
obiektów zabronionych i korekty wchodzą w
życie zgodnie z niniejszym regulaminem trzy
miesiące po opublikowaniu przez WADA, bez
konieczności podejmowania dalszych działań
przez FIA lub ASN. Wszyscy Kierowcy i inne
osoby są zobowiązane wobec Listy Obiektów
Zabronionych i jej korektami od dnia ich wejścia
w życie, bez dalszych formalności. Wszyscy
Kierowcy i inne osoby są odpowiedzialni za
zapoznanie się z najbardziej aktualną wersją
Listy obiektów zabronionych i wszystkimi jej
poprawkami.
4.2.2 Określone substancje
Dla celów stosowania Artykułu 7.9
(Tymczasowe zawieszenie) i Artykułu 10
(Sankcje dla osób indywidualnych), wszystkie
Substancje Zabronione będą oznaczone jako
"Substancje Wyszczególnione" z wyjątkiem:
a) substancji należących do klasy środków
anabolicznych i hormonów; oraz
b) tych stymulantów, antagonistów i
modulatorów hormonów, które zostały
wyszczególnione na liście zabronionej

4.2 Prohibited Substances and Prohibited
Methods identified on the Prohibited List

[Komentarz do art. 4.2.2: Określone substancje
określone w art. 4.2.2 nie powinny być w żaden
sposób uważane za mniej ważne lub mniej
niebezpieczne niż inne substancje dopingujące.
Są to raczej substancje, co do których istnieje
większe prawdopodobieństwo, że zostały
spożyte przez kierowcę w celu innym niż
poprawa wyników sportowych.

4.2.1 Prohibited Substances and Prohibited
Methods
Unless provided otherwise in the Prohibited List
and/or a revision, the Prohibited List and
revisions shall go into effect under these
Regulations three months after publication by
WADA, without requiring any further action by
the FIA or the ASNs. All Drivers and other
Persons shall be bound by the Prohibited List,
and any revisions thereto, from the date they
go into effect, without further formality. It is
the responsibility of all Drivers and other
Persons to familiarize themselves with the most
up-to-date version of the Prohibited List and all
revisions thereto.
4.2.2 Specified Substances
For purposes of the application of Article 7.9
(Provisional Suspensions) and Article 10
(Sanctions on Individuals), all Prohibited
Substances shall be “Specified Substances”
except for:
a. substances in the classes of anabolic agents
and hormones; and
b. those stimulants and hormone antagonists
and modulators so identified on the Prohibited
List.
The category of Specified Substances shall not
include Prohibited Methods.
[Comment to Article 4.2.2: The Specified
Substances identified in Article 4.2.2 should not
in any way be considered less important or less
dangerous than other doping substances.
Rather, they are simply substances which are
more likely to have been consumed by an Driver
for a purpose other than the enhancement of
sport performance.

4.3 Określenie przez WADA listy zakazanych
4.3 WADA’s determination of the Prohibited List
Określenie przez WADA substancji zabronionych
WADA’s determination of the Prohibited
i metod niedozwolonych, które zostaną
Substances and Prohibited Methods that will be
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umieszczone na liście substancji zabronionych,
included on the Prohibited List, the
klasyfikacja substancji w kategorie na liście
classification of substances into categories on
substancji zabronionych oraz klasyfikacja
the Prohibited List, and the classification of a
substancji jako zakazanej zawsze lub tylko
substance as prohibited at all times or Inpodczas zawodów, jest ostateczne i nie podlega Competition only, is final and shall not be
wnioskowaniu przez Kierowcę lub inną osobę na subject to challenge by an Driver or other
podstawie argumentu, że dana substancja lub
Person based on an argument that the
metoda nie była środkiem maskującym lub nie
substance or method was not a masking agent
miała wpływu na poprawę wyników, nie
or did not have the potential to enhance
stanowiła zagrożenia dla zdrowia lub naruszała
performance, represent a health risk or violate
ducha sportu.
the spirit of sport
4.4 Wyjątki użycia do celów terapeutycznych (
TUEs)
4.4.1 Obecność substancji zabronionej lub jej
metabolitów lub jej śladów, i/lub używanie lub
próby użytku, posiadanie lub administrowanie
substancjami zabronionymi lub metodami
zabronionymi, nie powinno być uznane za
naruszenie zasad antydopingowych, jeżeli jest
ono zgodne z przepisami TUE przyznanymi
zgodnie z Międzynarodową Normą dla
przypadków zastosowania w celach
terapeutycznych.
4.4.2 Jeżeli Kierowca Międzynarodowego
Poziomu korzysta z Zabronionej Substancji lub
Zabronionej Metody ze względów
terapeutycznych:

4.4 Therapeutic Use Exemptions (“TUEs”)
4.4.1 The presence of a Prohibited Substance or
its Metabolites or Markers, and/or the Use or
Attempted Use, Possession or Administration or
Attempted Administration of a Prohibited
Substance or Prohibited Method, shall not be
considered an anti-doping rule violation if it is
consistent with the provisions of a TUE granted
in accordance with the International Standard
for Therapeutic Use Exemptions.

4.4.2.1. W przypadku gdy kierowca posiada już
TUE przyznany przez jego krajową organizację
antydopingową dla danej substancji lub
metody, TUE ten nie jest automatycznie ważny
dla zawodów na poziomie międzynarodowym.
Jednakże kierowca może wystąpić do FIA z
wnioskiem o uznanie tego TUE, zgodnie z art. 7
międzynarodowej normy dotyczącej
przypadków zastosowania w celach
terapeutycznych.

4.4.2.1 Where the Driver already has a TUE
granted by his National AntiDoping
Organisation for the substance or method in
question, that TUE is not automatically valid for
international-level Competitions. However, the
Driver may apply to the FIA to recognise that
TUE, in accordance with Article 7 of the
International Standard for Therapeutic Use
Exemptions.

4.4.2 If an International-Level Driver is using a
Prohibited Substance or a Prohibited Method
for therapeutic reasons:

Do wniosku dołącza się kopię TUE oraz
The request shall be accompanied by a copy of
oryginalny formularz wniosku TUE i materiały
the TUE and the original TUE application form
pomocnicze. Angielska lub Francuska wersja
and supporting materials. An English or French
dokumentów powinna zostać udostępniona dla version of the dossier shall be made available to
FIA.
the FIA.
Jeżeli TUE spełnia kryteria określone w
If that TUE meets the criteria set out in the
Międzynarodowych Standardach dotyczących
International Standard for Therapeutic Use
zastosowań w celach terapeutycznych, wówczas Exemptions, then the FIA shall recognise it for
FIA powinno uznać go również do celów
purposes of international-level Competitions as
zawodów na poziomie międzynarodowym.
well. If the FIA considers that the TUE does not
Jeżeli FIA uzna, że TUE nie spełnia tych
meet those criteria and so refuses to recognise
kryteriów i w związku z tym odmawia jego
it, the FIA shall notify the Driver and his
uznania, FIA niezwłocznie powiadamia o tym
National AntiDoping Organisation promptly,
fakcie kierowcę i jego Krajową Organizację
with reasons. The Driver and the National AntiStr. 16 z 117
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Antydopingową, podając powody. Kierowca i
Doping Organisation shall have 21 days from
jego krajowa organizacja antydopingowa mają
such notification to refer the matter to WADA
21 dni od takiego powiadomienia na
for review in accordance with Article 4.5.7. If
przekazanie sprawy do WADA w celu jej
the matter is referred to WADA for review, the
rozpatrzenia zgodnie z art. 4.5.7. Jeżeli sprawa
TUE granted by the National Anti-Doping
zostaje przekazana do rozpatrzenia przez
Organisation remains valid for national-level
WADA, TUE przyznany przez Krajową
Competition and Out-of-Competition Testing
Organizację Antydopingową pozostaje ważny w (but is not valid for international-level
odniesieniu do krajowych zawodów i badań
Competitions) pending WADA’s decision. If the
poza konkurencyjnych (ale nie jest ważny w
matter is not referred to WADA for review, the
odniesieniu do zawodów międzynarodowych)
TUE becomes invalid for any purpose when the
do czasu podjęcia przez WADA decyzji. Jeżeli
21-day review deadline expires
sprawa nie zostanie skierowana do rozpatrzenia
przez WADA, TUE traci ważność z chwilą upływu
21-dniowego terminu rozpatrzenia sprawy.
[Komentarz do art. 4.4.2.1: W nawiązaniu do
art. 5.6 i 7.1go Międzynarodowej Normy dla
Zastosowania w Celach Terapeutycznych, FIA
może opublikować na swojej stronie
internetowej zawiadomienie, że będzie
automatycznie uznawać decyzje TUE (lub
kategorie takich decyzji, np. dotyczące
poszczególnych substancji lub metod) wydane
przez krajowe organizacje antydopingowe.
Jeżeli TUE kierowcy należy do kategorii
automatycznie uznawanych TUE, wówczas nie
musi on występować do FIA z wnioskiem o
uznanie tego TUE.
Jeżeli FIA odmawia uznania TUE przyznanego
przez Krajową Organizację Antydopingową tylko
dlatego, że brakuje dokumentacji medycznej lub
innych informacji, które są niezbędne do
wykazania spełnienia kryteriów zawartych w
Międzynarodowych Standardach dotyczących
Zastosowania w Celach Terapeutycznych,
sprawa nie powinna być kierowana do WADA.
Zamiast tego, akta powinny zostać uzupełnione
i ponownie przedłożone do FIA].

[Comment to Article 4.4.2.1: Further to Articles
5.6 and 7.1(a) of the International Standard for
Therapeutic Use Exemptions, the FIA may
publish notice on its website that it will
automatically recognize TUE decisions (or
categories of such decisions, e.g., as to
particular substances or methods) made by
National Anti-Doping Organisations. If a Driver’s
TUE falls into a category of automatically
recognized TUEs, then he does not need to
apply to the FIA for recognition of that TUE.
If the FIA refuses to recognise a TUE granted by
a National Anti-Doping Organisation only
because medical records or other information
are missing that are needed to demonstrate
satisfaction of the criteria in the International
Standard for Therapeutic Use Exemptions, the
matter should not be referred to WADA.
Instead, the file should be completed and resubmitted to the FIA.]

4.4.2.2 Jeżeli kierowca nie posiada już TUE
przyznanego przez jego Krajową Organizację
Antydopingową dla danej substancji lub
metody, musi on wystąpić bezpośrednio do FIA
o przyznanie TUE zgodnie z procesem
określonym w międzynarodowej normie
dotyczącej zastosowań w celach
terapeutycznych.

4.4.2.2 If the Driver does not already have a
TUE granted by his National Anti-Doping
Organisation for the substance or method in
question, the Driver must apply directly to the
FIA for a TUE in accordance with the process set
out in the International Standard for
Therapeutic Use Exemptions.

Wniosek o TUE złożony do FIA zostanie
rozpatrzony dopiero po otrzymaniu
wypełnionego formularza wniosku, który musi
zawierać wszystkie odpowiednie dokumenty w
wersji angielskiej lub francuskiej (ten formularz

A request for a TUE submitted to the FIA will
only be considered upon receipt of a completed
application form that must include all relevant
documents in an English or French version (this
application form and the description of the
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wniosku oraz spis wymaganych dokumentów
relevant documents are available on
jest dostępny na stronie www.fia.com/tue). W
www.fia.com/tue). If the FIA denies the Driver’s
przypadku odrzucenia wniosku kierowcy, przez
application, it must notify the Driver promptly,
FIA, musi ona niezwłocznie powiadomić o tym
with reasons. If the FIA grants the Driver’s
fakcie kierowcę, podając uzasadnienie. Jeżeli
application, it shall notify not only the Driver
FIA uwzględni wniosek kierowcy, musi
but also his/her National Anti-Doping
powiadomić o tym fakcie nie tylko kierowce,
Organisation through ADAMS. If the National
lecz także jego krajową organizację
Anti-Doping Organisation considers that the
antydopingową za pośrednictwem ADAMS.
TUE granted by the FIA does not meet the
Jeżeli Krajowa Organizacja Antydopingowa
criteria set out in the International Standard for
uzna, że TUE przyznany przez FIA nie spełnia
Therapeutic Use Exemptions, it has 21 days
kryteriów określonych w międzynarodowej
from such notification to refer the matter to
normie dotyczącej zastosowań w celach
WADA for review in accordance with Article
terapeutycznych, ma 21 dni od takiego
4.4.6.
powiadomienia na przekazanie sprawy do
WADA w celu jej rozpatrzenia zgodnie z art.
4.4.6.
Jeżeli Krajowa Organizacja Antydopingowa
skieruje sprawę do WADA w celu rozpatrzenia
sprawy, TUE przyznane przez FIA zachowuje
ważność w odniesieniu do zawodów na
poziomie międzynarodowym oraz poza
zawodami (ale nie jest ważne w odniesieniu do
zawodów na poziomie krajowym) do czasu
podjęcia decyzji przez WADA. Jeżeli Krajowa
Organizacja Antydopingowa nie przekaże
sprawy do rozpatrzenia przez WADA, TUE
przyznany przez FIA staje się ważny dla
zawodów na poziomie krajowym, jak również
po upływie 21-dniowego terminu na składanie
wniosków w celu rozpatrzenia sprawy.

If the National Anti-Doping Organisation refers
the matter to WADA for review, the TUE
granted by the FIA remains valid for
internationallevel In-Competition and Out-ofCompetition Testing (but is not valid for
national-level Competitions) pending WADA’s
decision. If the National Anti-Doping
Organisation does not refer the matter to
WADA for review, the TUE granted by the FIA
becomes valid for national-level Competitions
as well when the 21-day review deadline
expires.

[Komentarz do art. 4.4.2: FIA może dojść do
porozumienia z Krajową Organizacją
Antydopingową, że Krajowa Organizacja
Antydopingowa będzie rozpatrywać wnioski
TUE w imieniu FIA].

[Comment to Article 4.4.2: The FIA may agree
with a National Anti-Doping Organisation that
the National Anti-Doping Organisation will
consider TUE applications on behalf of the FIA.]

4.4.3. Jeżeli FIA zdecyduje się na badanie
kierowcy, który nie jest kierowcą na poziomie
międzynarodowym, FIA uzna TUE przyznany
temu kierowcy przez jego Krajową Organizację
Antydopingową. Jeżeli FIA podejmie decyzję o
badaniu kierowcy, który nie jest kierowcą na
poziomie międzynarodowym lub krajowym, FIA
zezwala temu kierowcy na ubieganie się o TUE
które będzie działać wstecz dla każdej substancji
zabronionej lub metody zabronionej, którą
stosuje ze względów terapeutycznych.

4.4.3 If the FIA chooses to test a Driver who is
not an International-Level Driver, the FIA shall
recognise a TUE granted to that Driver by his
National Anti-Doping Organisation. If the FIA
chooses to test a Driver who is not an
International-Level or a National-Level Driver,
the FIA shall permit that Driver to apply for a
retroactive TUE for any Prohibited Substance or
Prohibited Method that he is using for
therapeutic reasons.

4.4.4 Wniosek do FIA o przyznanie lub uznanie
4.4.4 An application to the FIA for grant or
TUE musi być złożony niezwłocznie po
recognition of a TUE must be made as soon as
zaistnieniu takiej potrzeby oraz podczas
the need arises and in any Event (save in
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każdego eventu (z wyjątkiem sytuacji
emergency or exceptional situations or where
nadzwyczajnych lub wyjątkowych lub gdy
Article 4.3 of the International Standard for
zastosowanie ma art. 4.3 Międzynarodowych
Therapeutic Use Exemptions applies) at least 30
Standardów W Celach Użycia Terapeutycznego) days before the Driver’s next Competition. The
co najmniej 30 dni przed kolejnymi zawodami
FIA shall appoint a panel to consider
Kierowcy. FIA powinno powołać zespół do
applications for the grant or recognition of TUEs
rozpatrywania wniosków o przyznanie lub
(the “TUE Committee”). The TUE Committee
uznanie TUE ("Komitet TUE"). Komitet TUE
shall promptly evaluate and decide
niezwłocznie dokonuje oceny i podejmuje
decyzję
po złożeniu wniosku, zgodnie z przepisami
upon the application in accordance with the
Międzynarodowej Normy dotyczącej z
relevant provisions of the International
Zastosowań W Celach Terapeutycznych. Ta
Standard for Therapeutic Use Exemptions. Its
decyzja jest ostateczną decyzją FIA, jest
decision shall be the final decision of the FIA,
zgłaszana WADA oraz właściwym organizacjom
and shall be reported to WADA and other
antydopingowym, w tym Krajowej Organizacji
relevant Anti-Doping Organisations, including
Antydopingowej Kierowcy, za pośrednictwem
the Driver’s National Anti-Doping Organisation,
ADAMS, zgodnie z Międzynarodową Normą
through ADAMS, in accordance with the
Zastosować W Celach Terapeutycznego.
International Standard for Therapeutic Use
Exemptions.
[Komentarz do art. 4. 4. 4: Przełożenie
fałszywych lub wprowadzających w błąd,
niekompletnych informacji, na poparcie
wniosku TUE (w tym między innymi;
nieujawnienie negatywnego wyniku,
poprzedniego wniosku, do innej organizacji
antydopingowej o przyznanie takiego TUE)
może skutkować nałożeniem odpowiedzialności
za manipulowanie lub próbę manipulacji
zgodnie z art. 2 ust. 5.

[Comment to Article 4.4.4 : The submission of
false or misleadingly incomplete information in
support of a TUE application (including but not
limited to failure to disclose the unsuccessful
outcome of a prior application to another AntiDoping Organisation for such a TUE) may result
in a charge of Tampering or Attempted
Tampering under Article 2.5.

Kierowca nie powinien zakładać, że jego
wniosek o przyznanie lub uznanie TUE (lub o
przedłużenie ważności TUE) zostanie
rozpatrzony pozytywnie. Każde wykorzystanie,
posiadanie lub zarządzanie zabronioną
substancją lub niedozwoloną metodą przed
otrzymaniem odpowiedzi na wniosek, odbywa
się wyłącznie na własne ryzyko kierowcy].

A Driver shall not assume that his application
for the grant or recognition of a TUE (or for the
renewal of a TUE) will be granted. Any Use or
Possession or Administration of a Prohibited
Substance or Prohibited Method before an
application has been granted is entirely at the
Driver’s own risk.]

4.4.5 Wygaśnięcie, anulowanie, wycofanie lub
cofnięcie TUE
4.4.5.1 TUE przyznany na podstawie
regulaminu:
a) wygasa automatycznie z końcem okresu na
który został przydzielony, bez konieczności
dodatkowego powiadomienia lub innych
formalności;
b) może zostać cofnięte, jeżeli kierowca nie
spełnia jakichkolwiek wymogów lub warunków
nałożonych przez TUEC w momencie przyznania
TUE;

4.4.5 Expiration, Cancellation, Withdrawal or
Reversal of a TUE
4.4.5.1 A TUE granted pursuant to the
Regulations:
a. shall expire automatically at the end of any
term for which it was granted, without the need
for any further notice or other formality;
b. may be cancelled if the Driver does not
promptly comply with any requirements or
conditions imposed by the TUEC upon the grant
of the TUE;
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c) może zostać cofnięty przez TUEC, jeżeli
c. may be withdrawn by the TUEC if it is
zostanie stwierdzone, że kryteria przyznania
subsequently determined that the criteria for
TUE nie są w rzeczywistości spełnione; lub
the grant of a TUE are not in fact met; or
d. może zostać cofnięte w wyniku rewizji przez
d. may be reversed on review by WADA or on
WADA lub na wynik wniosku
appeal
4.4.5.2. W takim przypadku Kierowca nie
podlega żadnym Konsekwencjom wynikającym
z użytkowania, posiadania lub administrowania
daną Zakazaną Substancją lub daną Zakazaną
Metodą zgodnie z TUE, przed datą wejścia w
życie wygaśnięcia, anulowania, wycofania lub
cofnięcia TUE. Rewizja, o której mowa w art. 7
ust. 2, wszelkich późniejszych Niekorzystnych
Wyników Analitycznych, powinno zostać
rozważone, czy takie ustalenie jest zgodne z
wykorzystaniem zakazanej substancji lub
zakazanej metody przed tą datą, w takim to
przypadku nie można stwierdzić naruszenia
zasad antydopingowych.

4.4.5.2 In such event, the Driver shall not be
subject to any Consequences based on his Use
or Possession or Administration of the
Prohibited Substance or Prohibited Method in
question in accordance with the TUE prior to
the effective date of expiry, cancellation,
withdrawal or reversal of the TUE. The review
pursuant to Article 7.2 of any subsequent
Adverse Analytical Finding shall include
consideration of whether such finding is
consistent with Use of the Prohibited Substance
or Prohibited Method prior to that date, in
which event no anti-doping rule violation shall
be asserted.

4.4.6 Rewizje i odwołania od decyzji TUE
4.4.6.1. WADA dokonuje przeglądu każdej
decyzji FIA o nieuznaniu TUE przyznanego przez
Krajową Organizację Antydopingową, która jest
przedłożona do WADA przez kierowce lub
Krajową Organizację Antydopingową kierowcy.
Ponadto WADA dokonuje przeglądu każdej
decyzji FIA o przyznaniu TUE przekazanego do
WADA przez krajową organizację
antydopingową kierowcy. WADA może w każdej
chwili dokonać rewizji wszelkich innych decyzji
TUE, zarówno na wniosek stron objętych
decyzją, jak i z własnej inicjatywy. Jeżeli decyzja
TUE poddana jest rewizji a spełnia kryteria
określone w Międzynarodowej Normie
dotyczącej Zastosowania W Celach
Terapeutycznych, WADA nie będzie ingerować.
Jeżeli decyzja TUE nie spełnia tych kryteriów,
WADA taką decyzje cofnie.

4.4.6 Reviews and Appeals of TUE Decisions
4.4.6.1 WADA shall review any decision by the
FIA not to recognise a TUE granted by the
National Anti-Doping Organisation that is
referred to WADA by the Driver or the Driver’s
National Anti-Doping Organisation. In addition,
WADA shall review any decision by the FIA to
grant a TUE that is referred to WADA by the
Driver’s National AntiDoping Organisation.
WADA may review any other TUE decisions at
any time, whether upon request by those
affected or on its own initiative. If the TUE
decision being reviewed meets the criteria set
out in the International Standard for
Therapeutic Use Exemptions, WADA will not
interfere with it. If the TUE decision does not
meet those criteria, WADA will reverse it.

4.4.6.2 Każda decyzja TUE podjęta przez FIA,
która nie została poddana rewizji przez WADA
(lub Krajową Organizację Antydopingową, jeżeli
uzgodniono, że Krajowa Organizacja
Antydopingowa rozpatrzy wniosek w imieniu
FIA), lub która została poddana rewizji przez
WADA, ale nie została cofnieta w wyniku
rewizji, może zostać odwołana przez kierowce
i/lub Krajową Organizację Antydopingową
kierowcy wyłącznie przed CAS, zgodnie z art. 13.

4.4.6.2 Any TUE decision by the FIA that is not
reviewed by WADA (or by a National AntiDoping Organisation where it has been agreed
that the National Anti-Doping Organisation
would consider the application on behalf of the
FIA), or that is reviewed by WADA but is not
reversed upon review, may be appealed by the
Driver and/or the Driver’s National Anti-Doping
Organisation exclusively before the CAS, in
accordance with Article 13.

Komentarz do art. 4.4.6.2: W takich
[Comment to Article 4.4.6.2: In such cases, the
przypadkach, decyzja od której przysługuje
decision being appealed is the FIA’s TUE
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odwołanie, jest decyzją TUE FIA, a nie decyzją
decision, not WADA’s decision not to review the
WADA o odstąpieniu od rewizji decyzji TUE lub
TUE decision or (having reviewed it) not to
(po jej rewizji) o odstąpieniu od zmiany decyzji
reverse the TUE decision. However, the
TUE. Jednakże termin na wniesienie odwołania
deadline to appeal the TUE decision does not
od decyzji TUE rozpocznie się od dnia, w
begin to run until the date on which WADA
którym WADA przekaże swoją decyzję. W
communicates its decision. In any event,
każdym przypadku, niezależnie od tego, czy
whether the decision has been reviewed by
decyzja została poddana rewizji przez WADA,
WADA or not, WADA shall be given notice of
czy też nie, WADA powinna zostać
the appeal so that it may participate if it sees
powiadomiona o odwołaniu, tak aby mogła w
fit.]
nim uczestniczyć, jeżeli uzna to za stosowne].
4.4.6.3 Na decyzje WADA na temat cofnięcia
4.4.6.3 A decision by WADA to reverse a TUE
decyzji TUE może zostać złożony wniosek przez
decision may be appealed by the Driver, the
kierowcę , Krajową Organizacje Antydopingowa National Anti-Doping Organisation and/or the
i/lub FIA wyłącznie przed CAS, zgodnie z art. 13. FIA exclusively before the CAS, in accordance
with Article 13.
4.4.6.4. Niepodjęcie w rozsądnym terminie
działań, w odniesieniu do prawidłowo
złożonego wniosku o przyznanie, uznanie TUE
lub o ponowne rozpatrzenie decyzji TUE uznaje
się za odmowę przyjęcia wniosku.

4.4.6.4 Failure to take action within a
reasonable time on a properly submitted
application for the grant or recognition of a TUE
or for the review of a TUE decision shall be
considered a denial of the application.

ARTYKUŁ 5 – TESTY I DOCHODZENIE

ARTICLE 5 – TESTING AND INVESTIGATIONs

5.1 Cel testów oraz dochodzenia
Testy i dochodzenia są podejmowane wyłącznie
do celów antydopingowych. Przeprowadza się
je zgodnie z przepisami międzynarodowej
normy dotyczącej badań i dochodzeń oraz
wszelkich protokołów, które może wprowadzić
FIA.

5.1 Purpose of Testing and Investigations
Testing and investigations shall only be
undertaken for anti-doping purposes. They shall
be conducted in conformity with the provisions
of the International Standard for Testing and
Investigations and any specific protocols the FIA
may put in place.

5.1.1. Badania powinny zostać przeprowadzone
w celu uzyskania dowodów analitycznych,
dotyczących zgodności (lub niezgodności)
kierowcy ze ścisłym zakazem Kodeksu
dotyczącym obecności/używania substancji
zabronionych lub niedozwolonej metody.
Planowanie testów, badania, czynności po
zakończeniu testów i wszystkie powiązane
działania prowadzone przez FIA powinny
określać liczbę testów końcowych, testów
losowych i testów ukierunkowanych w osoby,
które należy przeprowadzić, zgodnie z
kryteriami ustalonymi w Międzynarodowym
Standardzie Badań i Dochodzeń. Wszystkie
przepisy międzynarodowego standardu badań i
dochodzeń stosuje się automatycznie w
odniesieniu do wszystkich takich badań.

5.1.1 Testing shall be undertaken to obtain
analytical evidence as to the Driver’s
compliance (or non-compliance) with the strict
Code prohibition on the presence/Use of a
Prohibited Substance or Prohibited Method.
Test distribution planning, Testing, post-Testing
activity and all related activities conducted by
the FIA shall determine the number of finishing
placement tests, random tests and target tests
to be performed, in accordance with the criteria
established by the International Standard for
Testing and Investigations. All provisions of the
International Standard for Testing and
Investigations shall apply automatically in
respect of all such Testing.

5.1.2 Dochodzenia są przeprowadzane :
5.1.2.1 W związku z nietypowymi wynikami,
nietypowymi paszportami oraz niepożądanymi

5.1.2 Investigations shall be undertaken:
5.1.2.1 in relation to Atypical Findings, Atypical
Passport Findings and Adverse Passport
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paszportami , zgodnie z art. 7.4 i 7.5, gromadzi
Findings, in accordance with Articles 7.4 and 7.5
się dane wywiadowcze lub dowody (w tym w
respectively, gathering intelligence or evidence
szczególności dowody analityczne) w celu
(including, in particular, analytical evidence) in
ustalenia, czy doszło do naruszenia przepisów
order to determine whether an antidoping rule
antydopingowych zgodnie z art. 2.1 lub art. 2.2; violation has occurred under Article 2.1 and/or
oraz
Article 2.2; and
5.1.2.2 W związku z innymi przypadkami
potencjalnego naruszenia przepisów
antydopingowych, zgodnie z art. 7.6 i 7.7,
gromadzenie danych wywiadowczych lub
dowodów (w tym w szczególności dowodów
nieanalitycznych) w celu ustalenia, czy doszło
do naruszenia przepisów antydopingowych
zgodnie z artykułami od. 2.2 do 2.10.

5.1.2.2 in relation to other indications of
potential anti-doping rule violations, in
accordance with Articles 7.6 and 7.7, gathering
intelligence or evidence (including, in particular,
non-analytical evidence) in order to determine
whether an anti-doping rule violation has
occurred under any of Articles 2.2 to 2.10.

5.1.3 FIA może pozyskać, dokonać oceny i
przetwarzać dane wywiadowcze dotyczące
działań antydopingowych ze wszystkich
dostępnych źródeł w celu poinformowania, o
opracowaniu skutecznego, inteligentnego i
proporcjonalnego planu przeprowadzania
testów , planu testów wskazanych i/lub w celu
stworzenia podstaw, do dochodzenia w sprawie
ewentualnego naruszenia zasad
antydopingowych.

5.1.3 The FIA may obtain, assess and process
anti-doping intelligence from all available
sources, to inform the development develop of
an effective, intelligent and proportionate test
distribution plan, plan Target Testing, and/or to
form the basis of an investigation into a
possible anti-doping rule violation.

5.2 Upoważnienie do przeprowadzania badań
5.2.1 Ograniczenia w prawie sądzenia są
określone w Artykule 5.3 kodeksu, FIA posiada
uprawnienia do Badań W Czasie Zawodów i
Poza Zawodami w stosunku do wszystkich
Kierowców określonych we wprowadzeniu do
niniejszego Regulaminu (pod hasłem "Zakres").

5.2 Authority to conduct Testing
5.2.1 Subject to the jurisdictional limitations for
Event Testing set out in Article 5.3 of the Code,
the FIA shall have In-Competition and OutofCompetition Testing authority over all Drivers
specified in the Introduction to these
Regulations (under the heading “Scope”).

5.2.2. FIA może zażądać od każdego kierowcy
lub każdego nad którym posiada upoważnienie (
włącznie z każdym kierowcą który jest w tej
niekwalifikowany) dostarczenia próbki w
dowolnym czasie i miejscu.

5.2.2 The FIA may require any Driver over
whom it has Testing authority (including any
Driver serving a period of Ineligibility) to
provide a Sample at any time and in any place.

[Komentarz do art. 5.2.2: Chyba że kierowca
[Comment to Article 5.2.2: Unless the Driver
określił 60 minutowy przedział czasowy, na
has identified a 60-minute time slot for Testing
testy pomiędzy godzinami 23.00 a 6.00 rano lub between the hours of 11 p.m. and 6 a.m., or has
w inny sposób wyraził zgodę na badanie w tym
otherwise consented to Testing during that
przedziale, FIA nie przeprowadzi badania
period, the FIA will not test a Driver during that
kierowcy w tym okresie, chyba że ma poważne i period unless it has a serious and specific
konkretne podejrzenie dopingu.
suspicion that the Driver may be engaged in
Kwestionowanie tego, czy FIA miała w tym
doping. A challenge to whether the FIA had
okresie wystarczające podejrzenia do
sufficient suspicion for Testing in that period
przeprowadzenia testu, nie stanowi argumentu, shall not be a defence to an anti-doping rule
przed naruszeniem przepisów antydopingowych violation based on such test or attempted test.]
na podstawie takiego testu lub próby
przeprowadzenia testu].
Str. 22 z 117
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA 2020
5.2.3. WADA posiada uprawnienia do badań W
5.2.3 WADA shall have In-Competition and OutCzasie Zawodów i Poza Zawodami zgodnie z
of-Competition Testing authority as set out in
art. 20.7.8 Kodeksu.
Article 20.7.8 of the Code.
5.2.4 Jeżeli FIA zleci badania Krajowej
Organizacji Antydopingowej (bezpośrednio lub
poprzez ASN), ta Krajowa Organizacja
Antydopingowa może pobrać dodatkowe Próbki
lub zlecić laboratorium wykonanie
dodatkowych analiz na koszt Krajowej
Organizacji Antydopingowej.
Jeśli dodatkowe próbki zostaną pobrane lub
dodatkowe analizy zostaną przeprowadzone,
FIA musi zostać poinformowane.

5.2.4 If the FIA delegates or contracts any part
of Testing to a National AntiDoping
Organisation (directly or through an ASN), that
National AntiDoping Organisation may collect
additional Samples or direct the laboratory to
perform additional types of analysis at the
National AntDoping Organisation’s expense. If additional
Samples are collected or additional types of
analysis are performed, the FIA shall be
notified.

5.3 Testy
5.3.1. Z wyjątkiem przypadków opisanych w art.
5.3 Kodeksu, tylko jedna organizacja powinna
być odpowiedzialna za inicjacje i
przeprowadzenie testów na Terenie Imprezy na
Czas Imprezy. Na Imprezach Międzynarodowych
FIA powinno inicjować i przeprowadzać
pobieranie próbek. Na wniosek FIA, wszelkie
Testy na Terenie Imprezy oraz na Czas Imprezy
będą koordynowane z FIA.

5.3 Event Testing
5.3.1 Except as provided in Article 5.3 of the
Code, only a single organisation should be
responsible for initiating and directing Testing
at Event Venues during an Event Period. At
International Events, the collection of Samples
shall be initiated and directed by the FIA. At the
request of the FIA, any Testing during the Event
Period outside of the Event Venues shall be
coordinated with the FIA.

5.3.2 Jeśli Organizacja Antydopingowa, która w
przeciwnym razie posiadałaby uprawnienia do
przeprowadzania testów, ale nie jest
odpowiedzialna za inicjacje i kierowanie testami
na Imprezie Międzynarodowej, chce
przeprowadzić testy na Terenie Imprezy w
czasie Imprezy, Organizacja Antydopingowa
skontaktuje się z FIA w celu uzyskania zgody na
przeprowadzenie i koordynację takich testów.
Jeśli odpowiedź FIA nie jest odpowiednia dla
Organizacji Antydopingowej, owa organizacja
może zwrócić się do WADA o pozwolenie na
przeprowadzenie Testów i określenie sposobu
koordynacji takich Testów, zgodnie z
procedurami określonymi w Międzynarodowym
standardzie testowania i badań. WADA nie
może wydać zgody na przeprowadzenie takich
testów przed konsultacją z FIA. Decyzja WADA
jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Taki
test jest uznawany za test w Trakcie Zawodów,
a w przypadku wystąpienia niekorzystnych
wyników analitycznych, dalsze zarządzanie jest
kierowane przez FIA.

5.3.2 If an Anti-Doping Organisation which
would otherwise have Testing authority but is
not responsible for initiating and directing
Testing at an International Event wishes to
conduct Testing of Drivers at the Event Venues
during the Event Period, the Anti-Doping
Organisation shall first confer with the FIA to
obtain permission to conduct and coordinate
such Testing. If the Anti-Doping Organisation is
not satisfied with the response from the FIA,
the Anti-Doping Organisation may ask WADA
for permission to conduct Testing and to
determine how to coordinate such Testing, in
accordance with the procedures set out in the
International Standard for Testing and
Investigations. WADA shall not grant approval
for such Testing before consulting with and
informing the FIA. WADA’s decision shall be
final and not subject to appeal. Such test shall
be considered as an In-competition test and, in
case of an Adverse Analytical Finding further to
that test, the Results management shall be
carried out by the FIA.

5.4 Plan Przeprowadzenia Testów
Zgodnie z Międzynarodowym Standardem
Badań i Dochodzeń oraz w współpracy z innymi

5.4 Test Distribution Planning
Consistent with the International Standard for
Testing and Investigations, and in coordination
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organizacjami antydopingowymi prowadzącymi with other Anti-Doping Organisations
Testy na kierowcach, FIA opracuje i wdroży
conducting Testing on the same Drivers, the FIA
skuteczny, inteligentny i proporcjonalny plan
shall develop and implement an effective,
testów, który odpowiednio uszereguje pod
intelligent and proportionate test distribution
względem ważności, poszczególne dyscypliny,
plan that prioritizes appropriately between
kategorie kierowców, rodzaje badań, rodzaje
disciplines, categories of Drivers, types of
zebranych próbek i rodzaje analizy , wszystko
Testing, types of Samples collected, and types
zgodne z wymogami Międzynarodowego
of Sample analysis, all in compliance with the
Standardu Badań i Dochodzeń. FIA udostępni
requirements of the International Standard for
kopie aktualnego Planu Testów na żądanie
Testing and Investigations. The FIA shall provide
WADA.
WADA upon request with a copy of its current
test distribution plan.
5.5 Koordynowanie Testów
Tam, gdzie jest to możliwe, testu koordynuje się
poprzez system ADAMS lub inny system
zatwierdzony przez WADA w celu
zmaksymalizowania skuteczności testów oraz
uniknięcia ponownego przeprowadzania
testów.

5.5 Coordination of Testing
Where reasonably feasible, Testing shall be
coordinated through ADAMS or another system
approved by WADA in order to maximise the
effectiveness of the combined Testing effort
and to avoid unnecessary repetitive Testing.

5.6 Wymagania dotyczące kierowców
5.6.1. FIA może określić zarejestrowaną grupę
kierowców, od których wymaga się spełnienia
wymogów określonych w załączniku I do
Międzynarodowej Normy Badań i Dochodzeń
oraz udostępni za pośrednictwem ADAMS
wykaz tych kierowców, którzy znajdują się w
zarejestrowanej grupie, na podstawie nazwiska
lub jasno określonych kryteriów szczegółowych.

5.6 Driver Whereabouts Requirements
5.6.1 The FIA may identify a Registered Testing
Pool of those Drivers who are required to
comply with the whereabouts requirements of
Annex I to the International Standard for
Testing and Investigations, and shall make
available through ADAMS a list which identifies
those Drivers included in its Registered Testing
Pool either by name or by clearly defined
specific criteria.

FIA koordynuje z krajowymi organizacjami
antydopingowymi identyfikację takich
kierowców i oraz gromadzenie na ich temat
informacji. FIA dokonuje przeglądu i w razie
potrzeby aktualizuje swoje kryteria dotyczące
zarejestrowania kierowców w Grupie
Podlegającej Testom oraz okresowo dokonuje
przeglądu członkostwa w swojej grupie
kierowców, zgodnie z ustalonymi kryteriami.
Kierowcy są powiadamiani przed włączeniem
ich do zarejestrowanej grupy badawczej oraz po
usunięciu ich z tej grupy. Każdy kierowca
należący do grupy testowej musi, zgodnie z
Załącznikiem I :

The FIA shall coordinate with National AntiDoping Organisations on the identification of
such Drivers and the collection of their
whereabouts information. The FIA shall review
and update as necessary its criteria for including
Drivers in its Registered Testing Pool, and shall
revise the membership of its Registered Testing
Pool from time to time as appropriate in
accordance with the set criteria. Drivers shall be
notified before they are included in a
Registered Testing Pool and when they are
removed from that pool. Each Driver in the
Registered Testing Pool shall, in accordance
with Annex I to the International Standard for
Testing and Investigations:

a.) co kwartał informować FIA o informacjach
na jego temat
b) aktualizować te informacje w miarę potrzeb,
tak aby pozostawały one dokładne i kompletne
przez cały czas; oraz

a. advise the FIA of his whereabouts on a
quarterly basis;
b. update that information as necessary, so that
it remains accurate and complete at all times;
and
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c) Będzie dostępny na potrzeby testu w
c. make himself available for Testing at such
wyznaczonych miejscach
whereabouts
5.6.2. Dla celów art. 2.4, niespełnienie przez
Kierowcę wymogów Międzynarodowej Normy
Badań i Dochodzeń uważa się za negatywny
wynik lub niezaliczenie badania (zgodnie z
definicją w Międzynarodowej Normie Badań i
Dochodzeń), w przypadku gdy spełnione są
warunki określone w Międzynarodowym
Standardzie Badań i Dochodzeń dotyczące nie
zgłoszenia się na test.
5.6.3. Kierowca należący do zarejestrowanej
grupy w FIA będzie podlegał obowiązkowi
zachowania zgodności informacji, określonymi
w załączniku I do Międzynarodowej Normy
Badań i Dochodzeń, chyba że i do czasu gdy:
a. kierowca przekaże FIA pisemne
zawiadomienie o przejściu na emeryturę, a FIA
potwierdzi na piśmie, że wycofała go z Grupy
Podlegającej Testom; lub
b. FIA poinformowała go, że nie spełnia już
kryteriów włączenia do Grupy Podlegającej
Testom.

5.6.2 For the purposes of Article 2.4, a Driver’s
failure to comply with the requirements of the
International Standard for Testing and
Investigations shall be deemed a filing failure or
a missed test (as defined in the International
Standard for Testing and Investigations) where
the conditions set forth in the International
Standard for Testing and Investigations for
declaring a filing failure or missed test are met.
5.6.3 A Driver in the FIA’s Registered Testing
Pool shall continue to be subject to the
obligation to comply with the whereabouts
requirements of Annex I to the International
Standard for Testing and Investigations unless
and until:
a. the Driver gives written notice to the FIA that
he has retired and the FIA confirms in writing
that it has withdrawn him from its Registered
Testing Pool; or
b. the FIA has informed him that he no longer
satisfies the criteria for inclusion in the FIA’s
Registered Testing Pool.

5.6.4. Informacje na temat kierowcy są
udostępnianie (poprzez ADAMS) WADA i innym
organizacjom antydopingowym upoważnionym
do przeprowadzania badań. Są one poufne
przez cały czas oraz wykorzystywane wyłącznie
do celów określonych w art. 5.6 kodeksu i
zostaną zniszczone zgodnie z międzynarodową
normą ochrony prywatności i informacji
osobowych, gdy przestaną być przydatne.

5.6.4 Whereabouts information relating to a
Driver shall be shared (through ADAMS) with
WADA and other Anti-Doping Organisations
having authority to test that Driver. It shall be
maintained in strict confidence at all times, shall
be used exclusively for the purposes set out in
Article 5.6 of the Code, and shall be destroyed
in accordance with the International Standard
for the Protection of Privacy and Personal
Information once it is no longer relevant for
these purposes.

5.7 Grupa Podlegająca Testom
FIA może określić kierowców w grupie testowej,
którzy będą zobowiązani do podania FIA
informacji o miejscu pobycia, kontaktowych
oraz wszelkich innych kontaktowych informacji,
których FIA może wymagać. Lista która określa
tych kierowców na podstawie nazwiska lub
jasno określonych kryteriów powinna zostać
udostępniona poprzez ADAMS.

5.7 Testing Pool of Drivers
The FIA may identify a Testing Pool of those
Drivers who will be required to provide the FIA
with whereabouts, contacts and any other basic
contact information the FIA may require. A list
which identifies those Drivers either by name or
by clearly defined specific criteria shall be made
available through ADAMS.

FIA powinno poinformować tych kierowców
którzy są obecni na liście oraz tych którzy zostali
z niej usunięci. Każdy kierowca należący do
grupy przekazuje FIA minimum poniższe
informacje:
a. aktualny adres pocztowy i e-mail,

Drivers shall be notified by the FIA before they
are included in the Testing Pool and when they
are removed from that pool. Each Driver in the
Testing Pool shall provide to the FIA at least the
following information:
a. an up-to-date mailing and e-mail address,
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b. adres domowy,
b. a home address,
c. numery telefonów stacjonarnych i/lub
c. landline and/or mobile phone numbers.
komórkowych.
d. overnight accommodation,
d. obecne zakwaterowanie na daną noc,
e. competition planning,
e. plany udziału w zawodach,
f. any other information as requested by the
f. wszelkie inne informacje wymagane przez FIA FIA
Kierowcy wchodzący w skład grupy dostarczają
informacje za pośrednictwem ADAMS w
regularnych odstępach kwartalnych, w
odpowiednim terminie podanym przez FIA.

The Drivers included in the Testing Pool shall
provide the information through ADAMS on a
regular quarterly basis, by the relevant deadline
communicated by the FIA

Każde niespełnienie powyższych wymagań
uznaje się za niezłożenie dokumentacji lub
pominięcie testu (zgodnie z definicją w
Międzynarodowym Standardzie Badań i
Dochodzeń), w przypadku gdy spełnione są
warunki określone w Międzynarodowym
Standardzie Badań i Dochodzeń
, a Kierowca zostanie włączony do Grupy
Testowej FIA.

Any failure to comply with the above
requirements shall be deemed a filing failure or
a missed test (as defined in the International
Standard for Testing and Investigations) where
the conditions set forth in the International
Standard for Testing and Investigations are met,
and the Driver will be included in the FIA
Registered Testing Pool.

5.8 Powrót emerytowanych kierowców
Kierowca znajdujący się w Zarejestrowanej
Grupie Testowej FIA i/lub w Grupie Testowej
FIA, który powiadomił FIA o przejściu na
emeryturę, nie może ponownie wziąć udziału w
Zawodach Międzynarodowych lub Zawodach
Krajowych, do momentu dostarczenia FIA
pisemnego powiadomienia o jego zamiarach
udziału w zawodach oraz będzie gotowy przejść
testy, wszystko to na okres sześciu miesięcy
przed powrotem do aktywnego udziału w
Zawodach, w tym (na żądanie) musi spełnić
wymagania dotyczące jego danych określonych
w załączniku I do Międzynarodowej Normy
dotyczącej badań i dochodzeń. WADA, w
porozumieniu z FIA i Krajową Organizacją
Antydopingową Kierowcy, może przyznać
zwolnienie od zasady sześciomiesięcznego
pisemnego powiadomienia, w przypadku gdy
ścisłe stosowanie tej zasady byłoby
niesprawiedliwe wobec kierowcy. Od tej decyzji
można się odwołać na mocy art. 13. Każda
konkurencja w zakresie. Wszelkie wyniki
uzyskane na podstawie naruszenia niniejszego
artykułu 5.10.1 zostają zdyskwalifikowane.

5.8 Retired Drivers Returning to Competition
A Driver in the FIA’s Registered Testing Pool
and/or in the FIA’s Testing Pool who has given
notice of retirement to the FIA may not resume
competing in International Events or National
Events until he has given the FIA written notice
of his intent to resume competing and has
made himself available for Testing for a period
of six months before returning to Competition,
including (if requested) complying with the
whereabouts requirements of Annex I to the
International Standard for Testing and
Investigations. WADA, in consultation with the
FIA and the Driver’s National Anti-Doping
Organisation, may grant an exemption to the
six-month written notice rule where the strict
application of that rule would be manifestly
unfair to an Driver. This decision may be
appealed under Article 13. Any competitive
results obtained in violation of this Article
5.10.1 shall be Disqualified.

5.8.2 Jeżeli kierowca przechodzi na emeryturę
5.8.2 If a Driver retires from sport while subject
podczas okresu jego dyskwalifikacji, nie może
to a period of Ineligibility, he shall not resume
wznowić udziału w zawodach
competing in International Events or National
międzynarodowych lub krajowych do momentu Events until he has given six months prior
przekazania pisemnego zawiadomienia z
written notice (or notice equivalent to the
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sześciomiesięcznym wyprzedzeniem (lub
period of Ineligibility remaining as of the date
zawiadomienia równoważnego okresowi
on which he retired, if that period was longer
dyskwalifikacji który pozostał, z datą przejścia
than six months) to the FIA and to his National
na emeryturę , jeśli ten okres był dłuższy niż
Anti-Doping Organisation of his intent to
sześć miesięcy) do FIA i jego Krajowej
resume competing and has made himself
Organizacji Antydopingowej o zamiarze
available for Testing for that notice period,
powrotu z emerytury sportowej oraz na ten
including (if requested) complying with the
okres jest gotowy poddać się testom, w tym (na whereabouts requirements of Annex I to the
żądanie) spełnienie wymogów dotyczących
International Standard for Testing and
danych w Załączniku I do międzynarodowej
Investigations.
normy dotyczącej badań i dochodzeń.
5.9 Niezależny Program Obserwatorów
FIA i komitety organizacyjne ds. imprez
międzynarodowych, jak również ASN i komitety
organizacyjne ds. imprez krajowych upoważnią
oraz ułatwią wdrożenie Niezależnego Programu
Obserwatorów na zawodach.

5.9 Independent Observer Programme
The FIA and the organising committees for
International Events, as well as the ASNs and
the organising committees for National Events,
shall authorise and facilitate the Independent
Observer Programme at such Events.

ARTYKUŁ 6 – ANALIZA PRÓBEK
Próbki pobrane które podlegają Regulaminowi
powinny zostać przeanalizowane zgodnie z
poniższymi zasadami

ARTICLE 6 – ANALYSIS OF SAMPLES
Samples collected under the Regulations shall
be analysed in accordance with the following
principles

6.1 Wykorzystanie Akredytowanych i
Zatwierdzonych Laboratoriów
Do celów Artykułu 2.1 ( Obecność Zakazanej
Substancji jej metabolitów lub śladów), próbki
zostaną przeanalizowane wyłącznie przez
Laboratoria Akredytowane lub Zatwierdzone
przez WADA. Wybór laboratoriów należy
wyłącznie do FIA.

6.1 Use of Accredited and Approved
Laboratories
For the purposes of Article 2.1 (Presence of a
Prohibited Substance or its Metabolites or
Markers), Samples shall be analysed only by
laboratories accredited or otherwise approved
by WADA. The choice of the laboratory shall be
determined exclusively by the FIA

[Komentarz do artykułu 6.1: Naruszenia art. 2.1
może zostać stwierdzone jedynie analizą próbki,
przeprowadzoną przez laboratorium
akredytowane lub zatwierdzone przez WADA.
Naruszenie innych artykułów może być ustalone
przy użyciu wyników analitycznych z innych
laboratoriów, o ile wyniki są wiarygodne.]

[Comment to Article 6.1: Violations of Article
2.1 may be established only by Sample analysis
performed by a laboratory accredited or
otherwise approved by WADA. Violations of
other Articles may be established using
analytical results from other laboratories so
long as the results are reliable.]

6.2 Cel analizy próbek
6.2.1 Próbki są analizowane w celu wykrycia
substancji zabronionych i metod
niedozwolonych oraz innych substancji,
wskazanych przez WADA zgodnie z Programem
Monitorowania opisanym w art. 4.5 Kodeksu;
lub w celu wsparcia FIA w profilowaniu
odpowiednich parametrów w moczu kierowcy,
krwi lub innej substancji międzykomórkowej, w
tym DNA lub profilowanie genowe; lub w
innym uzasadnionym celu antydopingowym.
Próbki mogą zostać pobrane i przechowane do
przyszłych analiz.

6.2 Purpose of Analysis of Samples
6.2.1 Samples shall be analysed to detect
Prohibited Substances and Prohibited Methods,
and other substances as may be directed by
WADA pursuant to the Monitoring Programme
described in Article 4.5 of the Code; or to assist
the FIA in profiling relevant parameters in a
Driver’s urine, blood or other matrix, including
DNA or genomic profiling; or for any other
legitimate anti-doping purpose. Samples may
be collected and stored for future analysis.
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[Komentarz do art. 6.2.1: Na przykład
[Comment to Article 6.2.1: For example,
odpowiednie informacje o profilu mogłyby
relevant profile information could be used to
zostać wykorzystane do przeprowadzenia
direct Target Testing and/or to support an antiWskazanego Testu i/lub wsparcia postępowania doping rule violation proceeding under Article
w sprawie naruszenia przepisów
2.2.]
antydopingowych zgodnie z art. 2.2].
6.2.2 FIA zwróci się do laboratoriów o
przeprowadzenie analizy próbek zgodnie z art.
6.4 Kodeksu oraz art. 4.7 Międzynarodowej
Normy Badań i Dochodzeń.

6.2.2 The FIA shall ask laboratories to analyse
Samples in conformity with Article 6.4 of the
Code and Article 4.7 of the International
Standard for Testing and Investigations.

6.3 Badania na Próbkach
Żadna próbka nie może być wykorzystana do
badań bez pisemnej zgody kierowcy. Jeżeli
próbki są wykorzystywane do celów innych niż
określone w art. 6 .2, usunię się z nich dane
identyfikacyjne, które uniemożliwiają ustalenie
tożsamości danego kierowcy.

6.3 Research on Samples
No Sample may be used for research without
the Driver’s written consent. If Samples are
used for purposes other than Article 6.2, any
means of identification shall be removed from
them such that they can no longer be traced
back to a particular Driver.

6.4 Standardy dotyczące analizy próbek i
raportowania wyników
Laboratoria analizują próbki i przekazują wyniki
zgodnie z Międzynarodową Normą dla
Laboratoriów. W celu zapewnienia skutecznych
testów, dokument techniczny, o którym mowa
w art. 5.4.1 Kodeksu, ustanowi oparte na ocenie
ryzyka menu analizy próbek, odpowiednie dla
poszczególnych sportów oraz dyscyplin, a
laboratoria będą analizować próbki zgodnie z
tymi menu, za wyjątkiem gdy :

6.4 Standards for Sample Analysis and Results
Reporting
Laboratories shall analyse Samples and report
results in conformity with the International
Standard for Laboratories. To ensure effective
Testing, the Technical Document referenced at
Article 5.4.1 of the Code will establish risk
assessment-based Sample analysis menus
appropriate for particular sports and sport
disciplines, and laboratories shall analyse
Samples in conformity with those menus,
except as follows:

6.4.1 FIA może zwrócić się do laboratoriów o
przeprowadzenie analizy próbek przy użyciu
menu o bardziej kompleksowym zakresie niż
opisany w dokumencie technicznym.

6.4.1 The FIA may request that laboratories
analyse its Samples using more extensive
menus than those described in the Technical
Document.

6.4.2 FIA może zwrócić się do laboratoriów o
przeprowadzenie analizy próbek przy użyciu
mniej kompleksowego menu niż te opisane w
dokumencie technicznym tylko wtedy, gdy ze
względu na szczególne okoliczności związane z
danym sportem, opisane w Planie
Przeprowadzenia testów, przeprowadzenie
mniej obszernej analizy będzie odpowiednie i
satysfakcjonujące dla WADA

6.4.2 The FIA may request that laboratories
analyse its Samples using less extensive menus
than those described in the Technical
Document, only if it has satisfied WADA that,
because of the particular circumstances of its
sport as set out in its test distribution plan, less
extensive analysis would be appropriate

6.4.3 Zgodnie z Międzynarodową Normą dla
6.4.3 As provided in the International Standard
Laboratoriów, laboratoria mogą, z własnej
for Laboratories, laboratories at their own
inicjatywy i na własny koszt, analizować Próbki
initiative and expense may analyse Samples for
na obecność zabronionych substancji lub
Prohibited Substances or Prohibited Methods
zabronionych metod, które nie zostały
not included on the Sample analysis menu
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uwzględnione w menu analizy próbek,
described in the Technical Document or
opisanym w Dokumencie Technicznym lub
specified by the Testing authority. Results from
określonym przez organ upoważniony do
any such analysis shall be reported and have
przeprowadzenia badań. Wyniki takiej analizy są the same validity and consequence as any other
zgłaszane i są tak samo ważne oraz niosą ze
analytical result.
sobą takie same konsekwencje jak inne wyniki
analiz.
[Comment to Article 6.4: The objective of this
[Komentarz do art. 6.4: Celem tego artykułu jest Article is to extend the principle of “intelligent
rozszerzenie zasady "inteligentnego
Testing” to the Sample analysis menu so as to
testowania" na menu analizy próbek, tak aby
most effectively and efficiently detect doping. It
najefektywniej i najskuteczniej wykrywać
is recognised that the resources available to
doping. Uznaje się, że zasoby dostępne do

Walki z dopingiem są ograniczone oraz że, w
niektórych krajach oraz dyscyplinach
sportowych, powiększenie Menu Analizy Próbek
może skutkować zmniejszeniem się ilości
próbek które mogą być przeanalizowane.

fight doping are limited and that, in some sports
and countries, increasing the Sample analysis
menu may reduce the number of Samples
which can be analysed.]

6.5 Dalsza analiza próbek
Każda próbka może zostać przechowana, a
następnie poddana dalszej analizie do celów
określonych w art. 6.2:
a. przez WADA w dowolnym momencie;
i/lub
b. przez FIA w dowolnym momencie przed
wynikami próbek A i B (lub wyniku
Próbki A, w przypadku gdy odstąpiono
od analizy Próbki B lub nie zostanie ona
wykonana)
jako
podstawy
do
stwierdzenia naruszenia przepisów
antydopingowych z art. 2.1.

6.5 Further Analysis of Samples
Any Sample may be stored and subsequently
subjected to further analysis for the purposes
set out in Article 6.2:
a. by WADA at any time; and/or
b. by the FIA at any time before both the A and
B Sample analytical results (or A Sample result
where B Sample analysis has been waived or
will not be performed) have been
communicated by the FIA to the Driver as the
asserted basis for an Article 2.1 anti-doping rule
violation.

Dalsza analiza próbek powinna być zgodna z
wymaganiami Międzynarodowej Normy dla
Laboratoriów oraz Międzynarodowej Normy dla
Badań i Dochodzeń.

Such further analysis of Samples shall conform
with the requirements of the International
Standard for Laboratories and the International
Standard for Testing and Investigations.

ARTYKUŁ 7 – Zarządzanie wynikami
7.1 Odpowiedzialność za wyniki
Okoliczności, w których FIA bierze na siebie
odpowiedzialność za zarządzanie wynikami w
odniesieniu do naruszeń przepisów
antydopingowych dotyczących kierowcy i
innych osób podlegających jurysdykcji, określa
się w odniesieniu i zgodnie z Artykułem 7
kodeksu.

ARTICLE 7 – RESULTS MANAGEMENT
7.1 Responsibility for Conducting Results
Management
The circumstances in which the FIA shall take
responsibility for conducting results
management in respect of anti-doping rule
violations involving Drivers and other Persons
under its jurisdiction shall be determined by
reference to and in accordance with Article 7 of
the Code.
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7.2 Przegląd niekorzystnych wyników
7.2 Review of Adverse Analytical Findings from
analitycznych z testów zainicjowanych przez FIA Tests Initiated by the FIA
Zarządzanie wynikami testów które zostały
Results management in respect of the results of
zainicjowane przez FIA (w tym testów
tests initiated by the FIA (including tests
przeprowadzonych przez WADA na mocy
performed by WADA pursuant to agreement
porozumienia z FIA oraz testów
with the FIA and tests performed in accordance
przeprowadzonych zgodnie z art. 5.3.2) odbywa with Article 5.3.2) shall proceed as follows:
się w następujący sposób:
7.2.1 The results from all analyses must be sent
7.2.1 Wyniki wszystkich analiz muszą zostać
to the FIA in encoded form, in a report signed
przesłane do FIA w zakodowanej formie, w
by an authorised representative of the
sprawozdaniu podpisanym przez
laboratory. All communication must be
upoważnionego przedstawiciela laboratorium.
conducted in confidentiality and in conformity
Wszelka komunikacja musi być prowadzona w
with ADAMS.
sposób poufny i zgodny z ADAMS.
7.2.2 Po otrzymaniu niekorzystnych wyników
analizy analitycznej, FIA przeprowadzi przegląd
w celu ustalenia czy:
a. odpowiedni TUE został przyznany lub
zostanie przyznany zgodnie z Międzynarodową
Normą dotyczącą Użycia W Celach
Terapeutycznych, lub
b) istnieją wyraźne odstępstwa od
Międzynarodowych Standardów Dotyczących
Badań i Analiz lub od Międzynarodowych
Standardów Dotyczących Laboratoriów, które
spowodowały niekorzystne wyniki analiz.

7.2.2 Upon receipt of an Adverse Analytical
Finding, the FIA shall conduct a review to
determine whether:
a. an applicable TUE has been granted or will
be granted as provided in the International
Standard for Therapeutic Use Exemptions, or
b. there is any apparent departure from the
International Standard for Testing and
Investigations or from the International
Standard for Laboratories that caused the
Adverse Analytical Finding.

7.2.1. Jeśli przegląd niekorzystnego wyniku
analitycznego zgodnego z art. 7.2.2 ujawni
obowiązujące TUE lub odstępstwo od
Międzynarodowej Normy Dotyczącej Badań i
Analiz lub Międzynarodowej Normy Dotyczącej
Laboratoriów, które spowodowało wystąpienie
niekorzystnego wyniku analitycznego, cały test
uznaje się za negatywny, a kierowca, ASN, który
wydał licencje, Krajowa Organizacja
Antydopingowa kierowcy i WADA zostaną
poinformowani.

If the review of an Adverse Analytical Finding
under Article 7.2.2 reveals an applicable TUE or
a departure from the International Standard for
Testing and Investigations or the International
Standard for Laboratories that caused the
Adverse Analytical Finding, the entire test shall
be considered negative and the Driver, the ASN
that issued the licence to the Driver, the
Driver’s National Anti-Doping Organisation and
WADA shall be so informed.

7.3 Zawiadomienie po przeglądzie dotyczącym
niepożądanych wyników analitycznych

7.3 Notification after Review regarding Adverse
Analytical Findings

7.3.1 Jeżeli przegląd niekorzystnego wyniku
analizy zgodnie z art. 7.2.2 nie wykaże:
- Obowiązującego TUE lub uprawnień do TEU w
zgodności z Międzynarodowym Standardem
Użycia W Celach Terapeutycznych lub
- Odstępstwa od Międzynarodowego Standardu
Testów I Dochodzeń lub Międzynarodowego
Standardu Laboratoriów które było powodem
niekorzystnych wyników analitycznych

7.3.1 If the review of an Adverse Analytical
Finding under Article 7.2.2 does not reveal: an applicable TUE or entitlement to a TUE in
compliance with the International Standard for
Therapeutic Use Exemptions, or –
a departure from the International Standard
for Testing and Investigations or the
International Standard for Laboratories that
caused the Adverse Analytical Finding,
the FIA shall promptly notify the Driver and
simultaneously the ASN that issued the licence
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FIA niezwłocznie powiadamia kierowcę i ASN,
to the Driver, the Driver’s National Anti-Doping
który wydał mu licencje, krajową organizację
Organisation and WADA of:
antydopingową kierowcy oraz WADA o :
A. Niekorzystnych wynikach analizy
B. Naruszeniu zasad antydopingowych
C. Kierowca ma prawo do wniosku o analizę
próbki B z terminem na cztery dni robocze
licząc od dnia otrzymania powiadomienia
listem poleconym, a w przypadku braku
takiego wniosku, analizę próbki B uzna się
za uchyloną.
D. Zaplanowanej dacie, czasie oraz miejscu w
którym dojdzie do analizy próbki B, jeśli
kierowca lub FIA zdecydują się na wniosek
o analizę próbki B.
e. W przypadku takiego wniosku, powiadomi o
tym że kierowca lub osoba reprezentująca
kierowcę może uczestniczyć w analizie próbki B
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami dla
Laboratoriów
f. O prawie kierowcy do zażądania kopii
dokumentacji laboratoryjnej próbek A i B które
będą zawierać informacje zgodne z
Międzynarodowymi Standardami dla
Laboratoriów
g. O tym, że kierowca ma prawo do
wypowiedzenia się na ten temat, lub w
przypadku gdy minie na to termin określony w
powiadomieniu, prawo to zostanie uchylone.
h. Możliwości złożenia przez kierowcę
pisemnego wyjaśnienia na temat zaistniałych
okoliczności lub o spór ( zgodnie z specjalną
data określoną w powiadomieniu) stwierdzenia
FIA iż doszło do naruszenia przepisów
antydopingowych.
i. Możliwości kierowcy opisując dojście do
porozumienia z FIA określające konsekwencje
które są nałożone z góry przez ten regulamin (
Gdzie poniekąd istnieje dyskrecja dotycząca
konsekwencji ) lub o dojściu do porozumienia z
FIA
j. Nałożeniu obowiązkowego tymczasowego
zawieszenia (w przypadku opisanym w art.
7.8.1)
k Nałożeniu opcjonalnego tymczasowego
zawieszenia w przypadkach, gdy FIA podejmie
decyzję o nałożeniu zgodnie z art. 7.8.2;
I. O możliwości dobrowolnego przyjęcia,
Tymczasowego Zawieszenia do czasu
rozstrzygnięcia sprawy, we wszystkich

a. the Adverse Analytical Finding;
b. the anti-doping rule violated;
c. the Driver’s right to request the analysis of
the B Sample within a deadline of four working
days starting from the receipt of the notification
by registered letter or, failing such request, that
the B Sample analysis shall be deemed waived;

d. the scheduled date, time and place for the B
Sample analysis if the Driver or the FIA chooses
to request an analysis of the B Sample;
e. if such analysis is requested, the opportunity
for the Driver and/or the Driver’s representative
to attend the B Sample opening and analysis in
accordance with the International Standard for
Laboratories;
f. the Driver’s right to request copies of the A
and B Sample laboratory documentation
package which includes information as required
by the International Standard for Laboratories;
g. the Driver’s right to request a hearing or,
failing such request within the deadline
specified in the notification, that the hearing
shall be deemed waived;
h. the opportunity for the Driver to provide a
written explanation about the overall
circumstances of the case or to dispute (within
a specific deadline indicated in the notification)
the FIA’s assertion that an anti-doping rule
violation has occurred;
i. the opportunity for the Driver to make an
agreement with the FIA about the
Consequences that are mandated by these
Regulations or (where some discretion as to
Consequences exists under these Regulations)
that have been agreed with the FIA;
j. the imposition of a mandatory Provisional
Suspension (in the case described in Article
7.8.1)
k. the imposition of the optional Provisional
Suspension in cases where the FIA decides to
impose it in accordance with Article 7.8.2;
l. the opportunity to accept voluntarily a
Provisional Suspension pending the resolution
of the matter, in all cases where a Provisional
Suspension has not been imposed;
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przypadkach, w których nie nałożono
m. the Driver’s opportunity to promptly admit
Tymczasowego Zawieszenia;
the anti-doping rule violation and consequently
m. O możliwość przyznania się przez kierowcę
request the reduction in the period of
do naruszenia przepisów antydopingowych i w
ineligibility as described in Article 10.6.3
konsekwencji zażądania skrócenia okresu
n. the Driver’s opportunity to cooperate and
nieklasyfikalności, o którym mowa w art. 10.6.3 provide Substantial Assistance in discovering or
n. O możliwość współpracy kierowcy w odkryciu establishing Anti-Doping Rule Violations as
lub stwierdzeniu naruszeń przepisów
described in Article 10.6.1.
antydopingowych, jak opisano w art. 10.6.1.
Jeżeli FIA podejmie decyzję o niewskazaniu
Niekorzystnych Wyników Analitycznych jako
naruszenia przepisów antydopingowych,
powiadamia o tym kierowcę, ASN, który wydał
mu licencję, Krajową Organizację
Antydopingową kierowcy oraz WADA. Jeżeli
kierowca wystąpi z wnioskiem o
przeprowadzenie analizy Próbki B, koszt tej
analizy musi zostać poniesiony przez kierowcę,
ale poniesione koszty zostaną zwrócone, jeżeli
analiza ta okaże się negatywna.

Should the FIA decide not to bring forward the
Adverse Analytical Finding as an anti-doping
rule violation, it shall notify the Driver, the ASN
that issued the licence to the Driver, the
Driver’s National AntiDoping Organisation and
WADA. Should the Driver request the analysis of
the B Sample, the cost of this analysis must be
borne by the Driver but this will be reimbursed
to him should this analysis turn out to be
negative

7.3.2 Na żądanie kierowcy lub FIA należy
dokonać ustaleń dotyczących analizy próbki B
zgodnie z Międzynarodową Normą dla
Laboratoriów. Kierowca może zaakceptować
wyniki analizy Próbki A, odstępując od analizy
Próbki B. Niemniej jednak, FIA może podjąć
decyzję o podjęciu analizy Próbki B.

7.3.2 Where requested by the Driver or the FIA,
arrangements shall be made to analyse the B
Sample in accordance with the International
Standard for Laboratories. An Driver may accept
the A Sample analytical results by waiving the
requirement for B Sample analysis. The FIA may
nonetheless elect to proceed with the B Sample
analysis.

7.3.3. Kierowca i/lub jego przedstawiciel mogą
być obecni na analizie Próbki B. Dopuszcza się
również obecność przedstawiciela FIA oraz
przedstawiciela ASN.

7.3.3 The Driver and/or his representative shall
be allowed to be present at the opening and
analysis of the B Sample. Also, a representative
of the FIA as well as a representative of the
Driver’s ASN shall be allowed to be present.

7.3.4. Jeżeli analiza próbki B nie potwierdza
analizy próbki A, wówczas (o ile FIA nie uzna
przypadku za naruszenie przepisów
antydopingowych zgodnie z art. 2.2) cały test
uznaje się za negatywny, a kierowca, ASN który
wydał licencje, Krajowa Organizacja
Antydopingowa kierowcy oraz WADA zostaną o
tym poinformowani.

7.3.4 If the B Sample analysis does not confirm
the A Sample analysis, then (unless the FIA
takes the case forward as an anti-doping rule
violation under Article 2.2) the entire test shall
be considered negative and the Driver, the ASN
that issued the licence to the Driver, the
Driver’s National Anti-Doping Organisation and
WADA shall be so informed.

7.3.5. Jeżeli analiza próbki B potwierdza analizę
próbki A, kierowca zostanie powiadomiony o
wynikach wraz z ASN który wydał licencje,
Krajowa Organizacja Antydopingowa kierowcy
oraz WADA

7.3.5 If the B Sample analysis confirms the A
Sample analysis, the findings shall be reported
to the Driver, the ASN that issued the licence to
the Driver, the Driver’s National Anti-Doping
Organisation and WADA
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7.4 Przegląd nietypowych wyników
7.4 Review of Atypical Findings
7.4.1 Zgodnie z Międzynarodową Normą dla
7.4.1 As provided in the International Standard
Laboratoriów, w niektórych okolicznościach
for Laboratories, in some circumstances
laboratoria są zobowiązane do zgłoszenia
laboratories are directed to report the presence
obecności substancji zabronionych, które mogą of Prohibited Substances, which may also be
być również produkowane endogenicznie, jako
produced endogenously, as Atypical Findings,
Wynik Nietypowy, czyli jako wynik który będzie i.e. as findings that are subject to further
przedmiotem dalszego dochodzenia.
investigation.
7.4.2 Po otrzymaniu Nietypowego Wyniku, FIA
7.4.2 Upon receipt of an Atypical Finding, the
przeprowadzi przegląd w celu stwierdzenia czy: FIA shall conduct a review to determine
whether:
a. odpowiedni TUE został przyznany lub
zostanie przyznany zgodnie z Międzynarodową
Normą dotyczącą Użycia W Celach
Terapeutycznych, lub

a. an applicable TUE has been granted or will be
granted as provided in the International
Standard for Therapeutic Use Exemptions, or

b. Istnieje wyraźne odstępstwo od
Międzynarodowego Standardu Testów i
Dochodzeń lub od Międzynarodowego
Standardu Laboratoriów które spowodowało
Nietypowe Wyniki.
7.4.3 Jeśli zgodnie z artykułem 7.4.2, przegląd
nietypowego wyniku wykaże :

b. there is any apparent departure from the
International Standard for Testing and
Investigations or from the International
Standard for Laboratories that caused the
Atypical Finding
7.4.3 If the review of an Atypical Finding under
Article 7.4.2 reveals:

- Prawidłowe TUE lub

- an applicable TUE or

-Odstępstwo od międzynarodowej normy
dotyczącej testów i analiz lub międzynarodowej
normy dotyczącej laboratoriów, które były
powodem nietypowego wyniku, cały test uznaje
się za negatywny, a kierowcę, ASN, krajową
organizację antydopingową kierowcy oraz
WADA informuje się o tym fakcie.

- a departure from the International Standard
for Testing and Investigations or the
International Standard for Laboratories that
caused the Atypical Finding, the entire test shall
be considered negative and the Driver, the ASN
that issued the licence to the Driver, the
Driver’s National Anti-Doping Organisation, and
WADA shall be so informed.

7.4.4 Jeśli przegląd ten nie wykaże iż TUE jest
stosowne lub odstępstwa od Międzynarodowej
Normy Badań i Postępowań lub
Międzynarodowej Normy dla Laboratoriów,
które spowodowało Nietypowy Wynik, FIA
przeprowadzi dochodzenie lub zorganizuje
dochodzenie.Po zakończeniu dochodzenia,
zgodnie z art. 7.3.1, Nietypowy wynik zostanie
uznany jako Niekorzystny Wynik Analityczny lub
Nietypowy wynik nie zostanie uznany jako
Niekorzystny Wynik Analityczny a kierowca,
ASN, Narodowa Organizacja Anntydopingowa
oraz WADA zostaną o tym fakcie
poinformowane.

7.4.4 If that review does not reveal an
applicable TUE or a departure from the
International Standard for Testing and
Investigations or the International Standard for
Laboratories that caused the Atypical Finding,
the FIA shall conduct the required investigation
or cause it to be conducted. After the
investigation is completed, either the Atypical
Finding will be brought forward as an Adverse
Analytical Finding, in accordance with Article
7.3.1, or else the Driver, the ASN that issued the
licence to the Driver the Driver’s National AntiDoping Organization and WADA shall be
notified that the Atypical Finding will not be
brought forward as an Adverse Analytical
Finding.
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7.4.5 FIA nie powiadomi o nietypowym wyniku, 7.4.5 The FIA will not provide notice of an
dopóki nie zakończy dochodzenia i nie
Atypical Finding until it has completed its
zdecyduje, czy uzna je jako Niekorzystny Wynik investigation and has decided whether it will
Analityczny, chyba że zaistnieje jedna z
bring the Atypical Finding forward as an
poniższych okoliczności:
Adverse Analytical Finding, unless one of the
following circumstances exists:
7.4.5.1 Jeżeli FIA uzna, że Próbka B powinna
zostać przeanalizowana przed zakończeniem
dochodzenia, może przeprowadzić analizę
Próbki B po powiadomieniu kierowcy, a takie
powiadomienie powinno zawierać opis
Nietypowego Wyniku oraz informacje opisane
w art. 7.3.1 . d) do f).

7.4.5.1 If the FIA determines the B Sample
should be analysed prior to the conclusion of its
investigation, it may conduct the B Sample
analysis after notifying the Driver, with such
notice to include a description of the Atypical
Finding and the information described in Article
7.3.1 (d) to (f).

7.4.5.2 Jeśli FIA otrzyma wniosek od
a. Od Głównej Organizacji Imprez na krótko
przed Międzynarodowymi Imprezami lub
b. Od organizacji sportowej która jest
odpowiedzialna za dotrzymanie terminu na
wybór członków zespołu na Zawody
Międzynarodowe, w celu wykazania, czy któryś
kierowca, obecny na liście dostarczonej przez
Główną Organizacje Imprez lub organizację
sportową ma na swoim koncie oczekujący na
dochodzenie Nietypowy Wynik, FIA poinformuje
o tym Główną Organizację Imprez lub
organizację sportową po uprzednim
powiadomieniu kierowcy.

7.4.5.2 If the FIA receives a request either
a. from a Major Event Organisation shortly
before one of its International Events, or
b. from a sport organisation responsible for
meeting an imminent deadline for selecting
team members for an International Event, to
disclose whether any Driver identified on a list
provided by the Major Event Organisation or
sport organisation has a pending Atypical
Finding, the FIA shall so advise the Major Event
Organisation or sports organisation after first
providing notice of the Atypical Finding to the
Driver

7.5 Przegląd Nietypowych Informacji w
Paszporcie i Niekorzystnych Informacji w
Paszporcie.

7.5 Review of Atypical Passport Findings and
Adverse Passport Findings

Przegląd paszportów oraz wszelakich
niekorzystnych i nietypowych informacji
odbywa się zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Badań i Dochodzeń oraz
Międzynarodowymi Standardami dla
Laboratoriów. W momencie gdy FIA uzna, że
nastąpiło naruszenie przepisów
antydopingowych, niezwłocznie powiadamia
kierowcę (a jednocześnie ASN, Krajową
Organizację Antydopingową kierowcy i WADA)
o stwierdzonym naruszeniu przepisów
antydopingowych i o podstawie tego
stwierdzenia.

Review of Atypical Passport Findings and
Adverse Passport Findings shall take place as
provided in the International Standard for
Testing and Investigations and International
Standard for Laboratories. At such time as the
FIA is satisfied that an anti-doping rule violation
has occurred, it shall promptly give the Driver
(and simultaneously the ASN that issued the
licence to the Driver, the Driver’s National
AntiDoping Organisation and WADA) notice of
the anti-doping rule violation asserted and the
basis of that assertion.

7.6 Przegląd naruszenia obowiązków
7.6 Review of Whereabouts Failures
informacyjnych
The FIA shall review potential filing failures and
FIA dokonuje przeglądu potencjalnych błędów
missed tests, as defined in the International
w dokumentacji i opuszczonych testów, jak
Standard for Testing and Investigations, in
określono w międzynarodowej normie
respect of Drivers who file their whereabouts
dotyczącej badań i dochodzeń, dla tych
information with the FIA, in accordance with
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kierowców, którzy składają w FIA informacje o
Annex I to the International Standard for
swoim miejscu pobytu, zgodnie z załącznikiem I Testing and Investigations. At such time as the
do międzynarodowej normy dotyczącej badań i FIA is satisfied that an Article 2.4 anti-doping
dochodzeń. W momencie stwierdzenia przez
rule violation has occurred, it shall promptly
FIA naruszenia przepisów antydopingowych, o
give the Driver (and simultaneously the ASN
którym mowa w art. 2.4, niezwłocznie
that issued the licence to the Driver, the
powiadamia kierowcę (i jednocześnie ASN,
Driver’s National Anti-Doping Organisation and
Krajową Organizację Antydopingową kierowcy i WADA) notice that it is asserting a violation of
WADA), o stwierdzeniu naruszenia art. 2.4 i o
Article 2.4 and the basis of that assertion.
podstawie tego stwierdzenia.
7.7 Przegląd innych naruszeń przepisów
antydopingowych nieujętych w art. 7.2 do 7.6
FIA prowadzi wszelkie wymagane działania w
związku z ewentualnym naruszeniem przepisów
antydopingowych nieobjętych art. 7.2-7.6. W
momencie gdy FIA uzna, że nastąpiło naruszenie
przepisów antydopingowych, niezwłocznie
powiadamia kierowcę lub inną osobę (oraz
jednocześnie ASN, Krajową Organizację
Antydopingową kierowcy lub innej osoby oraz
WADA) o stwierdzonym naruszeniu przepisów
antydopingowych i o podstawie tego
stwierdzenia.

7.7 Review of Other Anti-Doping Rule Violations
not covered by Articles 7.2 to 7.6
The FIA shall conduct any follow-up
investigation required into a possible antidoping rule violation not covered by Articles 7.2
to 7.6. At such time as the FIA is satisfied that
an anti-doping rule violation has occurred, it
shall promptly give the Driver or other Person
(and simultaneously the ASN that issued the
licence to the Driver, the Driver’s or other
Person’s National Anti-Doping Organisation and
WADA) notice of the anti-doping rule violation
asserted and the basis of that assertion.

7.8 Identyfikacja wcześniejszych przypadków
naruszenia zasad antydopingowych
Przed poinformowaniem kierowcy lub innej
osoby o stwierdzonym naruszeniu przepisów
antydopingowych, zgodnie z powyższym, FIA
odwoła się do ADAMS i skontaktuje się z WADA
i innymi odpowiednimi organizacjami
antydopingowymi w celu ustalenia, czy istnieje
jakiekolwiek wcześniejsze naruszenie przepisów
antydopingowych.
7.9 Tymczasowe zawieszenia
7.9.1 Obowiązkowe tymczasowe zawieszenie:
Jeżeli w wyniku analizy Próbki A wykryto
obecność substancji zabronionej, która nie jest
Substancją Wyszczególnioną lub Zabronioną
Metodą, a przegląd przeprowadzony zgodnie z
art. 7.2.2 nie wykaże odpowiedniego TUE lub
odstępstwa od Międzynarodowej Normy Badań
i Postępowań lub Międzynarodowej Normy dla
Laboratoriów, które są przyczyną wykrycia
obecności substancji zabronionej, wkrótce lub
po powiadomieniu opisanym w art. 7.2, 7.3 lub
7.5 zostanie nałożona decyzja o tymczasowym
zawieszeniu.

7.8 Identification of Prior Anti-Doping Rule
Violations
Before giving an Driver or other Person notice
of an asserted antidoping rule violation as
provided above, the FIA shall refer to ADAMS
and contact WADA and other relevant AntiDoping Organisations to determine whether
any prior anti-doping rule violation exists.

7.9.2 Opcjonalne Zawieszenie tymczasowe:
W przypadku niekorzystnego wyniku analizy
określonych substancji lub w przypadku
naruszenia innych przepisów antydopingowych

7.9.2 Optional Provisional Suspension:
In case of an Adverse Analytical Finding for a
Specified Substance, or in case of any other
anti-doping rule violations not covered by

7.9 Provisional Suspensions
7.9.1 Mandatory Provisional Suspension:
If analysis of an A Sample has resulted in an
Adverse Analytical Finding for a Prohibited
Substance that is not a Specified Substance, or
for a Prohibited Method, and a review in
accordance with Article 7.2.2 does not reveal an
applicable TUE or departure from the
International Standard for Testing and
Investigations or the International Standard for
Laboratories that caused the Adverse Analytical
Finding, a Provisional Suspension shall be
imposed upon or promptly after the notification
described in Article 7.2, 7.3 or 7.5.
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nieuwzględnionych w art. 7.9.1, FIA może
Article 7.9.1, the FIA may impose a Provisional
nałożyć tymczasowe zawieszenie na kierowcę
Suspension on the Driver or other Person
lub inną osobę, przeciwko której wysunięto
against whom the anti-doping rule violation is
zarzut naruszenia przepisów antydopingowych, asserted at any time after the review and
w dowolnym momencie po przeprowadzeniu
notification described in Articles 7.2 to 7.7 and
rewizji i powiadomieniu opisanym w art. 7.2-7.7 prior to the final hearing as described in Article
i przed końcowym przesłuchaniem, jak opisano 8.
w art. 8.
7.9.3. W przypadku nałożenia tymczasowego
zawieszenia zgodnie z art. 7.9.1 lub art. 7.9.2,
Kierowca lub inna osoba otrzyma:

7.9.3 Where a Provisional Suspension is
imposed pursuant to Article 7.9.1 or Article
7.9.2, the Driver or other Person shall be given
either:

a. możliwość złożenia wyjaśnień przed a. an opportunity for a Provisional Hearing
nałożeniem tymczasowego zawieszenia either before or on a timely basis after
lub w odpowiednim czasie po jego imposition of the Provisional Suspension; or
nałożeniu; lub
b. możliwość
przeprowadzenia
przyspieszonego przesłuchania zgodnie
z art. 8 w odpowiednim czasie po
nałożeniu tymczasowego zawieszenia.
Ponadto, kierowca lub inna osoba ma prawo
odwołać się od tymczasowego zawieszenia
zgodnie z art. 13.2 (z wyjątkiem przypadków
określonych w art. 7.9.3.1).

7.9.3.1 Zawieszenie tymczasowe może zostać
zniesione, jeśli Kierowca lub inna osoba wykaże
przed komisją, że naruszenie dotyczyło
prawdopodobnie Skażonego Produktu. Decyzja
komisji, aby nie znieść Tymczasowego
Zawieszenia w związku z wnioskiem Kierowcy
odnośnie Skażonego Produktu, nie podlega
zaskarżeniu.
7.9.3.2. Zawieszenie tymczasowe zostanie
nałożone (lub nie zostanie zdjęte), dopóki
Kierowca lub inna osoba nie ustali że :
a. stwierdzenie
naruszenia
przepisów
antydopingowych nie ma uzasadnionych
szans na podtrzymanie, np. z powodu
widocznej omyłki w sprawie przeciwko
kierowcy lub innej osobie; lub
b. kierowca lub inna osoba ma mocne
argumenty przemawiające za tym, że nie
ponosi odpowiedzialności za naruszenie(-a)
przepisów antydopingowych, tak więc

b. an opportunity for an expedited final
hearing in accordance with Article 8 on a
timely basis after imposition of the
Provisional Suspension.

Furthermore, the Driver or other Person has a
right to appeal against the Provisional
Suspension in accordance with Article 13.2
(save as set out in Article 7.9.3.1)
7.9.3.1 The Provisional Suspension may be lifted
if the Driver or other Person demonstrates to
the hearing panel that the violation is likely to
have involved a Contaminated Product. A
hearing panel’s decision not to lift a mandatory
Provisional Suspension on account of the
Driver’s assertion regarding a Contaminated
Product shall not be appealable
7.9.3.2 The Provisional Suspension shall be
imposed (or shall not be lifted) unless the Driver
or other Person establishes that:
a. the assertion of an anti-doping rule
violation has no reasonable prospect of
being upheld, e.g. because of a patent flaw
in the case against the Driver or other
Person; or
b. the Driver or other Person has a strong
arguable case that he bears No Fault or
Negligence for the anti-doping rule
violation(s) asserted, so that any period of
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każdy okres niekwalifikowalności, który
Ineligibility that might otherwise be
mógłby zostać nałożony za takie
imposed for such a violation is likely to be
naruszenie, zostanie całkowicie zniesiony
completely eliminated by application of
przez zastosowanie artykułu 10.4; lub
Article 10.4; or
c. c. istnieją inne fakty, które wskazują, że c. some other facts exist that make it clearly
nałożenie tymczasowego zawieszenia
unfair, in all of the circumstances, to
przed złożeniem wyjaśnień zgodnie z art. 8
impose a Provisional Suspension prior to a
jest
wyraźnie
niesprawiedliwe
we
final hearing in accordance with Article 8.
wszystkich przypadkach. Powody te
These grounds are to be construed
powinny być interpretowane ściśle i
narrowly, and applied only in truly
stosowane
jedynie
w
naprawdę
exceptional circumstances. For example,
wyjątkowych okolicznościach. Na przykład
the fact that the Provisional Suspension
fakt,
że
Tymczasowe
Zawieszenie
would prevent the Driver or other Person
uniemożliwiłoby Kierowcy lub innej osobie
from participating in a particular
udział w Zawodach lub Wydarzeniu, nie
Competition or Event shall not qualify as
uznaje się jako okoliczności wyjątkowe dla
exceptional circumstances for these
tych celów.
purposes.
7.9.4. Jeżeli tymczasowe zawieszenie zostanie
nałożone w oparciu o niekorzystny wynik
analizy próbki A, a następnie analiza próbki B
nie potwierdzi analizy próbki A, wówczas
kierowca nie będzie podlegał dalszemu
tymczasowemu zawieszeniu z powodu
naruszenia art. 2.1. W przypadku, gdy Kierowca
(lub jego zespół) został wykluczony z udziału w
Zawodach z powodu naruszenia Artykułu 2.1, a
dalsza analiza Próbki B nie potwierdziła Próbki
A, wówczas jeżeli istnieje możliwość powrotu
Kierowcy lub jego zespołu bez naruszenia
Zawodów, wówczas Kierowca lub jego zespół
może nadal brać udział w Zawodach.

7.9.4 If a Provisional Suspension is imposed
based on an A Sample Adverse Analytical
Finding and a subsequent B Sample analysis
does not confirm the A Sample analysis, then
the Driver shall not be subject to any further
Provisional Suspension on account of a violation
of Article 2.1. In circumstances where the Driver
(or his team) has been removed from a
Competition based on a violation of Article 2.1
and the subsequent B Sample analysis does not
confirm the A Sample finding, then if it is still
possible for the Driver or his team to be
reinserted without otherwise affecting the
Competition, the Driver or his team may
continue to take part in the

Ponadto Kierowca lub jego zespół może
następnie wziąć udział w innych Zawodach w
ramach tego samego wydarzenia.

Competition. In addition, the Driver or his team
may thereafter take part in other Competitions
in the same Event.

We wszystkich przypadkach, w których
Kierowca lub inna Osoba została powiadomiona
o naruszeniu przepisów antydopingowych, ale
nie nałożono Tymczasowego Zawieszenia,
Kierowca lub inna Osoba może dobrowolnie
przyjąć Tymczasowe Zawieszenie do czasu
rozstrzygnięcia sprawy.

7.9.5 In all cases where a Driver or other Person
has been notified of an anti-doping rule
violation but a Provisional Suspension has not
been imposed on him, the Driver or other
Person shall be offered the opportunity to
accept a Provisional Suspension voluntarily
pending the resolution of the matter

[Komentarz do art. 7. 9: Kierowcy i inne osoby
zdobywają uznanie za tymczasowe zawieszenie
na każdy okres niekwalifikowalności, który
zostanie ostatecznie nałożony. Zob. art.
10.11.3.1 i 10.11.3.2]. ( ???????)

[Comment to Article 7.9: Drivers and other
Persons shall receive credit for a Provisional
Suspension against any period of Ineligibility
which is ultimately imposed. See Articles
10.11.3.1 and 10.11.3.2.]
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7.9.6 Po nałożeniu tymczasowego zawieszenia i 7.9.6 After the imposition of a Provisional
po wstępnym przesłuchaniu , ale przed
Suspension and following a Provisional Hearing
końcowym przesłuchaniem, kierowca może
but prior to a final hearing, the Driver can
wystąpić z wnioskiem do FIA o kolejne
petition the FIA for another Provisional Hearing
tymczasowe przesłuchanie, pod warunkiem że
provided that new evidence exists that, if
istnieją nowe dowody, które, jeśli byłyby znane known at the time of the earlier Provisional
w czasie wcześniejszego tymczasowego
Hearing, may have satisfied the requirements of
przesłuchania, mogły spełnić wymogi art.
Article 7.9.3.2 above and may have lead to the
7.9.3.2 powyżej i mogły doprowadzić do
lifting of the Provisional Suspension. Such
zniesienia tymczasowego zawieszenia. Taka
petition must be made in writing to the FIA and
petycja musi zostać złożona na piśmie do FIA i
must clearly establish the existence of such new
musi wyraźnie wykazać istnienie nowych
evidence meeting this criterion. If the request
dowodów spełniających to kryterium. Jeżeli
for another Provisional Hearing is granted by
wniosek o kolejne przesłuchanie zostanie
the FIA, the same FIA Anti-Doping Disciplinary
rozpatrzony pozytywnie przez FIA, ten sam
Committee (hereinafter ADC) member who
członek antydopingowej komisji dyscyplinarnej
presided over the prior Provisional Hearing will
FIA (zwanej dalej "ADC"), który prowadził
decide on the new Provisional Hearing request,
poprzednie przesłuchanie, podejmie decyzję w
unless exceptional circumstances prevent him
sprawie nowego wniosku o przesłuchanie,
from doing so, in which case another ADC
chyba że uniemożliwiają mu to wyjątkowe
member will be appointed to conduct the new
okoliczności; w takim przypadku do
Provisional Hearing. If another Provisional
prowadzenia nowego przesłuchania
Hearing is granted after the hearing panel has
wyznaczony zostanie inny członek ADC. W
been constituted, any member of the hearing
przypadku udzielenia zgody na kolejne
panel may conduct the Provisional Hearing.
Przesłuchanie po utworzeniu zespołu ds.
Provisional Hearing decisions may be issued by
przesłuchań, każdy członek zespołu ds.
the ADC without reasons.
przesłuchań może prowadzić to Przesłuchanie.
Decyzje dotyczące Tymczasowego Przesłuchania
mogą być wydane przez ADC bez konieczności
uzasadnienia.
7.10 Rozstrzygnięcie bez przesłuchania
7.10 Resolution without a hearing
7.10.1 Porozumienie stron
7.10.1 Agreement between parties
W dowolnym momencie procesu Kierowca lub
At any time during the results management
inna Osoba, przeciwko której wysunięto zarzut
process the Driver or other Person against
naruszenia przepisów antydopingowych, może
whom an anti-doping rule violation is asserted
w dowolnym momencie przyznać się do tego
may admit that violation at any time, waive a
naruszenia, zrezygnować z przesłuchania i
hearing, and accept the Consequences that are
zaakceptować konsekwencje, które są zgodne z mandated by the Regulations or, where some
Regulaminem lub, w przypadku gdy istnieje
discretion as to Consequences exists under the
pewna swoboda decyzyjna co do konsekwencji
Regulations, that have been offered by the FIA.
wynikających z Regulaminu, które zostały
The agreement shall be submitted to the ADC
zaproponowane przez FIA. Porozumienie
for approval and, if approved by the ADC, the
przedkłada się ADC do zatwierdzenia, a w
final agreement shall state the full reasons for
przypadku jego zatwierdzenia, w porozumieniu any period of Ineligibility agreed, including (if
końcowym podaje się pełne uzasadnienie dla
applicable) the reason why the flexibility in the
każdego ustalonego okresu
Sanction was applied.
niekwalifikowalności, w tym (w stosownych
Such agreement shall be deemed to be a
przypadkach) powód zastosowania
decision made under the Regulations within the
elastyczności w danej karze.
meaning of Article 13. The decision will be
Takie porozumienie uważa się za decyzję
reported to the parties with a right to appeal
podjętą na podstawie regulaminu w myśl art.
under Article 13.2.3 as provided in Article 14.2.2
13. Decyzja zostanie przekazana stronom,
and shall be published in accordance with
którym przysługuje prawo do odwołania na
Article 14.3.2.
Str. 38 z 117
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA 2020
podstawie art. 13.2.3, jak określono w art.
14.2.2, i zostanie opublikowana zgodnie z art.
14.3.2.
7.10.2 Odstąpienie od przesłuchania
Kierowca lub inna osoba, przeciwko której
wysunięto zarzut naruszenia przepisów
antydopingowych, może odstąpić od
przesłuchania.

7.10.2 Waiver of hearing
A Driver or other Person against whom an antidoping rule violation is asserted may waive a
hearing expressly.

Ewentualnie, jeżeli kierowca lub inna osoba,
przeciwko której wysunięto zarzut naruszenia
przepisów antydopingowych, nie wystąpi z
wnioskiem o przesłuchanie i/lub nie zaprzeczy
temu zarzutowi w terminie określonym w
powiadomieniu przesłanym przez FIA, w którym
stwierdzono naruszenie przepisów, wówczas
uznaje się, że zrezygnował on z przesłuchania.

Alternatively, if the Driver or other Person
against whom an antidoping rule violation is
asserted fails to request the hearing and/or to
dispute that assertion within the deadline
specified in the notice sent by the FIA asserting
the violation, then he shall be deemed to have
waived a hearing.

7.10.3 Proces w przypadku odstąpienia od
przesłuchania
W przypadkach, w których zastosowanie ma art.
7.10. 2, przesłuchanie przed komisją
odwoławczą nie jest obowiązkowe. Zamiast
tego sprawa zostaje przekazana do rozpatrzenia
przez ADC, a wszystkie dostępne dokumenty,
zostają przekazane. ADC niezwłocznie wydaje
pisemną decyzję (zgodnie z art. 8.2) o
naruszeniu przepisów antydopingowych i
wynikających z tego konsekwencjach, w której
podaje pełne uzasadnienie każdego nałożonego
okresu niekwalifikowalności, w tym (w
stosownych przypadkach) powód, dla którego
maksymalny możliwy okres
niekwalifikowalności nie został nałożony. FIA
prześle kopie tej decyzji do innych organizacji
antydopingowych, którym przysługuje prawo do
odwołania na mocy art. 13.2.3, i udostępni tą
decyzje publicznie zgodnie z art. 14.3.2.

7.10.3 Process in case of the Driver ’s waiving of
a hearing
In cases where Article 7.10.2 applies, a hearing
before a hearing panel shall not be required.
Instead the case shall be referred to the ADC for
adjudication, transmitting all the available
documents in the case.
The ADC shall promptly issue a written decision
(in accordance with Article 8.2) about the
commission of the anti-doping rule violation
and the Consequences imposed as a result, and
setting out the full reasons for any period of
Ineligibility imposed, including (if applicable) the
reason why the maximum potential period of
Ineligibility was not imposed. The FIA shall send
copies of that decision to other Anti-Doping
Organisations with a right to appeal under
Article 13.2.3, and shall Publicly Disclose that
decision in accordance with Article 14.3.2.

7.11 Powiadamianie o decyzjach
We wszystkich przypadkach, w których FIA
stwierdziła że : doszło do naruszenia przepisów
antydopingowych, cofnęło zarzut naruszenia
przepisów antydopingowych, nałożyło
tymczasowe zawieszenie lub doszło do
porozumienia z kierowcą lub inną osobą w
sprawie nałożenia konsekwencji bez
przesłuchania, FIA powiadamia o tym fakcie
zgodnie z art. 14.2.1 inne organizacje
antydopingowe mające prawo do odwołania na
mocy art. 13.2.3.

7.11 Notification of Results Management
Decisions
In all cases where the FIA has asserted the
commission of an antidoping rule violation,
withdrawn the assertion of an anti-doping rule
violation, imposed a Provisional Suspension, or
agreed with a Driver or other Person on the
imposition of Consequences without a hearing,
the FIA shall give notice thereof in accordance
with Article 14.2.1 to other Anti-Doping
Organisations with a right to appeal under
Article 13.2.3.
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7.12 Przejście na emeryturę
7.12 Retirement from Sport
Jeżeli Kierowca lub inna osoba przechodzi na
If a Driver or other Person retires while the FIA
emeryturę sportową w trakcie prowadzenia
a is conducting the results management process
przez FIA procesu, FIA zachowuje prawo do
is underway, the FIA retains jurisdiction to
zakończenia procesu. Jeżeli Kierowca lub inna
complete its results management process. If a
osoba przechodzi na emeryturę sportową przed Driver or other Person retires before any results
rozpoczęciem procesu, a FIA posiada prawo do
management process has begun, and the FIA
zarządzania wynikami procesu, gdy Kierowca
would have had results management
lub inna osoba dopuszcza się naruszenia zasad
jurisdiction over the Driver or other Person at
antydopingowych, FIA jest upoważnione do
the time the Driver or other Person committed
prowadzenia procesu wyników w związku z
an antidoping rule violation, the FIA has
naruszeniem zasad antydopingowych.
authority to conduct results management in
respect of that anti-doping rule violation.
[Komentarz do art. 7.12: Działania Kierowcy lub
innej osoby przed podporządkowaniem się pod
Organizację Antydopingową nie stanowi
naruszenia przepisów antydopingowych, ale
mogłoby stanowić uzasadnioną podstawę do
odmowy przyznania członkostwa Kierowcy lub
innej osobie w organizacji sportowej].

[Comment to Article 7.12: Conduct by a Driver
or other Person before the Driver or other
Person was subject to the jurisdiction of any
Anti-Doping Organisation would not constitute
an anti-doping rule violation but could be a
legitimate basis for denying the Driver or other
Person membership in a sports organisation.]

ARTYKUŁ 8 - PRAWO DO RZETELNEGO PROCESU
SĄDOWEGO
8.1 Zasady sprawiedliwego procesu
8.1.1. W przypadku braku porozumienia stron
na podstawie art. 7.10.1 lub gdy kierowca lub
inna osoba nie odstąpi od przesłuchania na
podstawie art. 7.10.2, sprawa zostaje
przekazana do ADC w celu rozpatrzenia i
rozstrzygnięcia.
8.1.2. Przesłuchania należy zaplanować i
zrealizować w rozsądnym terminie.
Przesłuchania przeprowadzane w związku z
Wydarzeniami podlegającymi Regulaminowi
mogą być przeprowadzane w trybie
przyspieszonym, jeżeli jest to dozwolone przez
ADC.

ARTICLE 8 – RIGHT TO A FAIR HEARING
8.1 Principles for a Fair Hearing
8.1.1 When there is no agreement in
accordance with Article 7.10.1 or the Driver or
other Person does not waive a hearing in
accordance with Article 7.10.2, then the case
shall be referred to the ADC for hearing and
adjudication
8.1.2 Hearings shall be scheduled and
completed within a reasonable time. Hearings
held in connection with Events that are subject
to the Regulations may be conducted via an
expedited process where permitted by the ADC.

[Komentarz do art. 8.1.2: Na przykład, rozprawa
może zostać przyspieszona w przeddzień
ważnych Zawodów, w przypadku, gdy
rozstrzygnięcie sprawy jest niezbędne do
ustalenia prawa Kierowcy do udziału w
Zawodach, lub w trakcie Zawodów, w
przypadku, gdy rozstrzygnięcie sprawy będzie
miało wpływ na zasadność wyników lub
dalszego udziału Kierowcy w Zawodach

[Comment to Article 8.1.2: For example, a
hearing could be expedited on the eve of a
major Competition where the resolution of the
anti-doping rule violation is necessary to
determine the Driver’s eligibility to participate
in the Competition, or during a Competition
where the resolution of the case will affect the
validity of the Driver’s results or continued
participation in the Event.]

8.1.3. ADC określa procedurę, którą należy
8.1.3 The ADC shall determine the procedure to
zastosować podczas przesłuchania
be followed at the hearing
8.1.4 WADA i ASN, który wydał licencję
8.1.4 WADA and the ASN that issued the licence
kierowcy lub innej osobie, mogą uczestniczyć w to the Driver or to the other Person may attend
przesłuchaniu w charakterze obserwatorów. W the hearing as observers. In any event, the FIA
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każdym przypadku FIA na bieżąco informuje
shall keep WADA fully apprised as to the status
WADA o stanie toczących się spraw oraz o
of pending cases and the result of all hearings
wynikach wszystkich przesłuchań.
8.1.5 The ADC shall act in a fair and impartial
8.1.5. ADC powinien działać w sposób
manner towards all parties at all times.
sprawiedliwy i bezstronny wobec wszystkich
8.2 Decisions
stron przez cały czas.
8.2.1 At the end of the hearing, or on a timely
8.2 Decyzje
basis thereafter, the ADC shall issue a written
8.2.1 Pod koniec przesłuchania lub w
decision that includes the full reasons for the
odpowiednim czasie po jego zakończeniu, ADC
decision and for any period of Ineligibility
wydaje pisemną decyzję zawierającą pełne
imposed, including (if applicable) the reason
uzasadnienie decyzji oraz uzasadnienie
why the greatest potential Consequences were
nałożonego okresu niekwalifikowalności, w tym not imposed. The ADC may decide to
(w stosownych przypadkach) powód, dla
communicate the operative part of the decision
którego nie nałożono najwyższych możliwych
to the parties, prior to the reasons. The decision
konsekwencji. ADC może podjąć decyzję o
shall be enforceable from such notification of
przekazaniu stronom części merytorycznej
the operative part by courier, facsimile and/or
decyzji, przed podaniem uzasadnienia. Decyzja
electronic mail.
wchodzi w życie z chwilą doręczenia jej pocztą
kurierską, faksem lub pocztą elektroniczną.
8.2.2. Od decyzji można się odwołać do CAS, jak
określono w art. 13. Kopie decyzji przekazywane
są kierowcy lub innej osobie oraz innym
organizacjom antydopingowym mającym prawo
do odwołania na mocy art. 13.2.3.

8.2.2 The decision may be appealed to the CAS
as provided in Article 13. Copies of the decision
shall be provided to the Driver or other Person
and to other Anti-Doping Organisations with a
right to appeal under Article 13.2.3

8.2.3 Jeżeli nie wniesiono odwołania od decyzji,
wówczas
a) jeżeli decyzja stwierdza naruszenie przepisów
antydopingowych, jest ona publicznie dostępna
zgodnie z art. 14.3.2; ale
b) jeżeli decyzja stwierdza, że nie doszło do
naruszenia przepisów antydopingowych,
wówczas decyzja zostanie ujawniona publicznie
jedynie za zgodą kierowcy lub innej osoby której
ta decyzja dotyczy. FIA dokłada należytych
starań w celu uzyskania takiej zgody, a w
przypadku jej uzyskania podaje do wiadomości
publicznej decyzję w formie, zatwierdzonej
przez kierowcę.

8.2.3 If no appeal is brought against the
decision, then
(a) if the decision is that an anti-doping rule
violation was committed, the decision shall be
Publicly Disclosed as provided in Article 14.3.2;
but
(b) if the decision is that no anti-doping rule
violation was committed, then the decision
shall only be Publicly Disclosed with the consent
of the Driver or other Person who is the subject
of the decision. The FIA shall use reasonable
efforts to obtain such consent, and if consent is
obtained, shall Publicly Disclose the decision in
its entirety or in such redacted form as the
Driver or other Person may approve

Zasady opisane w art. 14.3.6 stosuje się w
przypadku osób niepełnoletnich.

The principles contained at Article 14.3.6 shall
be applied in cases involving a Minor

8.3 Przesłuchanie przed CAS

8.3 Single Hearing before the CAS

Sprawy dotyczące naruszeń zasad
antydopingowych mogą być rozpatrywane
bezpośrednio przez CAS, bez obowiązku
wcześniejszego przesłuchania, za zgodą
kierowcy, FIA i WADA oraz każdej innej
organizacji antydopingowej, która miałaby

Cases asserting anti-doping rule violations may
be heard directly by the CAS, with no
requirement for a prior hearing, with the
consent of the Driver, the FIA and WADA., and
any other Anti-Doping Organisation that would
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prawo do odwołania się od decyzji z pierwszego have had a right to appeal a first instance
przesłuchania do CAS.
hearing decision to CAS.
[Komentarz do art. 8 ust. 3: Jeżeli wszystkie
strony określone w niniejszym artykule są
usatysfakcjonowane, że ich prawa zostaną
odpowiednio chronione podczas pojedynczego
przesłuchania, nie ma potrzeby ponoszenia
dodatkowych kosztów związanych z
przeprowadzeniem drugiego przesłuchań.
Organizacja antydopingowa, która chce
uczestniczyć w przesłuchaniu CAS jako strona
lub jako obserwator, może postawić warunek
zatwierdzenia przez nią pojedynczego
przesłuchania od przyznania jej tego prawa].

[Comment to Article 8.3: Where all of the
parties identified in this Article are satisfied that
their interests will be adequately protected in a
single hearing, there is no need to incur the
extra expense of two hearings. An Anti-Doping
Organisation that wants to participate in the
CAS hearing as a party or as an observer may
condition its approval of a single hearing on
being granted that right.]

ARTYKUŁ 9 - AUTOMATYCZNA
DYSKWALIFIKACJA WYNIKÓW
INDYWIDUALNYCH

ARTICLE 9 – AUTOMATIC DISQUALIFICATION OF
INDIVIDUAL RESULTS

Naruszenie Regulaminu w Sportach
Indywidualnych w związku z testem w trakcie
zawodów, automatycznie prowadzi do
dyskwalifikacji wyników osiągniętych w tych
zawodach wraz ze wszystkimi wynikającymi z
tego konsekwencjami, w tym, utraty trofeów,
medali, punktów i nagród.

A violation of the Regulations in Individual
Sports in connection with an InCompetition test
automatically leads to Disqualification of the
results obtained in that Competition with all
resulting Consequences, including forfeiture of
any trophies, medals, points and prizes.

[Komentarz do artykułu 9: W sportach
drużynowych, wszelkie nagrody otrzymane
przez poszczególnych zawodników zostaną
zdyskwalifikowane. Jednakże, dyskwalifikacja
drużyny zostanie dokonana zgodnie z artykułem
11. W sportach innych niż Sporty Drużynowe,
ale w których nagrody są przyznawane
Zespołom, Dyskwalifikacja lub inne działania
dyscyplinarne przeciwko zespołowi w
przypadku, gdy jeden lub więcej członków
zespołu dopuściło się naruszenia zasad
antydopingowych jest zgodne z obowiązującymi
przepisami Międzynarodowej Federacji.

[Comment to Article 9: For Team Sports, any
awards received by individual players will be
Disqualified. However, Disqualification of the
team will be as provided in Article 11. In sports
which are not Team Sports but where awards
are given to teams, Disqualification or other
disciplinary action against the team when one
or more team members have committed an
antidoping rule violation shall be as provided in
the applicable rules of the International
Federation.]

ARTYKUŁ 10 - KARY DLA OSÓB
INDYWIDUALNYCH
10.1 Dyskwalifikacja wyników w trakcie
Imprezy, podczas której dochodzi do naruszenia
zasad antydopingowych

ARTICLE 10 – SANCTIONS ON INDIVIDUALS
10.1 Disqualification of Results in an Event
during which an Anti-Doping Rule Violation
occurs

An anti-doping rule violation occurring during or
Naruszenie przepisów antydopingowych mające in connection with an Event may, upon the
miejsce podczas Wydarzenia lub w związku z
decision of the ruling body of the Event, lead to
nim może, decyzją organu zarządzającego,
Disqualification of all of the results obtained by
doprowadzić do Dyskwalifikacji uzyskanych
the Driver in that Event, with all resulting
wyników przez Kierowcę, wraz ze wszelkimi
Consequences, including forfeiture of all
wynikającymi z tego Konsekwencjami, w tym
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utratą trofeów, medali, punktów i nagród, z
trophies, medals, points and prizes, except as
wyjątkiem przypadków opisanych w Artykule
provided in Article 10.1.1.
10.1.1.
Czynniki, które należy uwzględnić przy
podejmowaniu decyzji o dyskwalifikacji innych
wyników, mogą obejmować, na przykład,
powagę pogwałcenia przez Kierowcę przepisów
antydopingowych oraz to, czy Kierowca podczas
innych Zawodów uzyskał wynik negatywny.
[Komentarz do art. 10.1: Podczas gdy art. 9
dyskwalifikuje wynik uzyskanych w tracie
zawodów, w których zawodnik uzyskał wynik
pozytywny (np. 100-metrowy styl grzbietowy),
artykuł ten może dyskwalifikować wszystkie
podczas Zawodów (np. Mistrzostwa Świata
FINA)].

Factors to be included in considering whether
to Disqualify other results in an Event might
include, for example, the seriousness of the
Driver’s anti-doping rule violation and whether
the Driver tested negative in the other
Competitions.

10.1.1 Jeżeli Kierowca stwierdzi, że nie ponosi
odpowiedzialności za naruszenie przepisów
antydopingowych, wyniki Kierowcy w
pozostałych Zawodach nie podlegają
Dyskwalifikacji, chyba że na wyniki Kierowcy w
innych Zawodach niż te, w których doszło do
naruszenia przepisów antydopingowych, mógł
mieć wpływ naruszenie przepisów
antydopingowych przez Kierowcę.

10.1.1 If the Driver establishes that he bears No
Fault or Negligence for the violation, the
Driver’s individual results in the other
Competitions shall not be Disqualified unless
the Driver’s results in Competitions other than
the Competition in which the anti-doping rule
violation occurred were likely to have been
affected by the Driver’s anti-doping rule
violation.

10.2 Nie kwalifikowalność za Obecność,
Użytkowanie lub Próbę Użytkowania, lub
Posiadanie Zabronionych Substancji i
Zabronionych Metod

10.2 Ineligibility for the Presence, Use or
Attempted Use, or Possession of Prohibited
Substances and Prohibited Methods

Okres nie kwalifikacji za naruszenie przepisów
art. 2.1, 2.2 lub 2.6 jest powodem, do
potencjalnego skrócenia lub zawieszenia
zgodnie z art. 10.4, 10.5 lub 10.6:
10.2.1 Okres niekwalifikowalności wynosi cztery
lata w przypadku, gdy
10.2.1.1 naruszenie przepisów
antydopingowych nie dotyczy Określonych
Substancji, chyba że Kierowca lub inna Osoba
ustali, że naruszenie przepisów
antydopingowych nie było celowe.
10.2.1.2 naruszenie zasady antydopingowej
dotyczy Określonych Substancji i FIA może
ustalić, że naruszenie zasad antydopingowych
było celowe.
10.2.2. Jeżeli art. 10.2.1 nie ma zastosowania,
okres niekwalifikowalności wynosi dwa lata.

The period of Ineligibility for a violation of
Articles 2.1, 2.2 or 2.6 shall be as follows,
subject to potential reduction or suspension
pursuant to Articles 10.4, 10.5 or 10.6:
10.2.1 The period of Ineligibility shall be four
years where:
10.2.1.1 the anti-doping rule violation does not
involve a Specified Substance, unless the Driver
or other Person can establish that the antidoping rule violation was not intentional.

[Comment to Article 10.1: Whereas Article 9
Disqualifies the result in a single Competition in
which the Athlete tested positive (e.g., the 100
meter backstroke), this Article may lead to
Disqualification of all results in all races during
the Event (e.g., the FINA World
Championships).]

10.2.1.2 the anti-doping rule violation involves a
Specified Substance and the FIA can establish
that the anti-doping rule violation was
intentional.
10.2.2 If Article 10.2.1 does not apply, the
period of Ineligibility shall be two years.
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10.2.3 Zgodnie z art. 10.2 i 10.3, termin "
10.2.3 As used in Articles 10.2 and 10.3, the
celowy" ma na celu określenie tych Kierowców, term “intentional” is meant to identify those
którzy oszukują. Termin ten wymaga zatem, aby Drivers who cheat. The term therefore requires
Kierowca lub inna osoba wiedziała że jej
that the Driver or other Person engaged in
zachowanie, stanowi naruszenie przepisów
conduct which he knew constituted an antiantydopingowych lub wiedziała, że istnieje
doping rule violation or knew that there was a
znaczne ryzyko, że zachowanie to może
significant risk that the conduct might
stanowić lub skutkować naruszeniem przepisów constitute or result in an anti-doping rule
antydopingowych i nie uwzględniła tego ryzyka. violation and manifestly disregarded that risk.
Naruszenie przepisów antydopingowych
An anti-doping rule violation resulting from an
wynikające z niekorzystnego wyniku analizy w
Adverse Analytical Finding for a substance
przypadku substancji, która jest zabroniona
which is only prohibited In-Competition shall be
tylko podczas zawodów, przypuszcza się, że nie rebuttably presumed to be not intentional if the
jest ono zamierzone, jeżeli jest to Określona
substance is a Specified Substance and the
Substancja, a Kierowca może udowodnić, że
Driver can establish that the Prohibited
Substancja zabroniona została użyta poza
Substance was Used Out-ofCompetition. An
zawodami. Naruszenie przepisów
anti-doping rule violation resulting from an
antydopingowych wynikające z niekorzystnego
Adverse Analytical Finding for a substance
wyniku analizy w przypadku substancji, która
which is only prohibited InCompetition shall not
jest zabroniona tylko podczas zawodów,
be considered intentional if the substance is not
przypuszcza się, że nie jest ono zamierzone,
a Specified Substance and the Driver can
jeżeli substancja nie jest Substancją Określoną,
establish that the Prohibited Substance was
a Kierowca może udowodnić, że Substancja
Used Out-of-Competition in a context unrelated
Zabroniona została użyta poza zawodami w
to sport performance.
sposób niezwiązany z sportem.
10.3 Niekwalifikowalność za inne naruszenia
10.3 Ineligibility for other Anti-Doping Rule
zasad antydopingowych
Violations
Okres niekwalifikowalności za naruszenia
The period of Ineligibility for anti-doping rule
przepisów antydopingowych innych niż te
violations other than as provided in Article 10.2
określone w art. 10.2 jest następujący, chyba że shall be as follows, unless Article 10.5 or Article
zastosowanie ma art. 10.5 lub art. 10.6:
10.6 is applicable:
10.3.1 W przypadku naruszenia przepisów art.
10.3.1 For violations of Article 2.3 or Article 2.5,
2.3 lub art. 2.5 okres niekwalifikowalności
the period of Ineligibility shall be four years
wynosi cztery lata, chyba że w przypadku
unless, in the case of failing to submit to Sample
niepoddania się pobraniu próbek kierowca
collection, the Driver can establish that the
może wykazać, że naruszenie zasady
commission of the antidoping rule violation was
antydopingowej nie było celowe (jak określono not intentional (as defined in Article 10.2.3), in
w art. 10.2.3), w tym przypadku okres
which case the period of Ineligibility shall be
niekwalifikowalności wynosi dwa lata.
two years.
10.3.2 W przypadku naruszenia art. 2.4, okres
10.3.2 For violations of Article 2.4, the period of
niekwalifikowalności wynosi dwa lata, z
Ineligibility shall be two years, subject to
możliwością jego skrócenia do minimum
reduction to a minimum of one year, depending
jednego roku, w zależności od poziomu
on the Driver’s degree of Fault. The flexibility
wykroczenia kierowcy. Elastyczność okresu
between two years and one year of Ineligibility
niekwalifikalności pomiędzy rokiem a dwoma
in this Article is not available to Drivers where a
latami, nie jest możliwa w przypadku
pattern of last-minute whereabouts changes or
kierowców, którzy w ostatniej chwili zmieniają
other conduct raises a serious suspicion that
dana oraz informacje lub inne zachowanie, co
the Driver was trying to avoid being available
do którego istnieje poważne podejrzenie, że
for Testing.
kierowca próbował uniknąć przystąpienia do
badania.
10.3.3 W przypadku naruszenia art. 2.7 lub art.
10.3.3 For violations of Article 2.7 or Article 2.8,
2.8, okres niekwalifikowalności wynosi od
the period of Ineligibility shall be a minimum of
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czterech lat do dożywotniego okresu
four years up to lifetime Ineligibility, depending
niekwalifikowalności, w zależności od powagi
on the seriousness of the violation. An Article
naruszenia. Naruszenie art. 2.7 lub art. 2.8, w
2.7 or Article 2.8 violation involving a Minor
którym uczestniczyła osoba nieletnia, uznawane shall be considered a particularly serious
jest za szczególnie poważne naruszenie, a jeżeli violation and, if committed by Driver Support
podjął się tego personel wsparcia kierowcy w
Personnel for violations other than for Specified
przypadku dotyczącym substancji innych niż
Substances, shall result in lifetime Ineligibility
określone substancje, skutkuje dożywotnim
for Driver Support Personnel. In addition,
okresem niekwalifikowalności personelu
significant violations of Article 2.7 or Article 2.8
wsparcia kierowcy. Ponadto istotne naruszenia
which may also violate nonsporting laws and
art. 2.7 lub art. 2.8, które mogą również
regulations shall be reported to the competent
naruszać niesportowe przepisy prawne, są
administrative, professional or judicial
zgłaszane do właściwych organów
authorities.
administracyjnych, zawodowych lub sądowych.
[Komentarz do art. 10.3.3: Osoby biorące udział [Comment to Article 10.3.3: People who are
w dopingu Kierowców lub kryjące takie
involved in doping Drivers or covering up
działania powinny podlegać surowszym karom
doping should be subject to sanctions which are
niż te, które dotyczą Kierowców, u których
more severe than those for the Drivers who test
stwierdzono wynik pozytywny. Ponieważ
positive. Since the authority of sport
uprawnienia organizacji sportowych ograniczają organisations is generally limited to Ineligibility
się na ogół do nieudzielania akredytacji lub
for accreditation or membership and other
członkostwa i innych świadczeń sportowych,
sport benefits, reporting Driver Support
zgłaszanie Personelu Wsparcia Kierowców do
Personnel to the competent authorities is an
właściwych organów jest ważnym krokiem w
important step in the deterrence of doping.]
kierunku powstrzymywania działań
dopingowych].
10.3.4 W przypadku naruszenia art. 2 ust. 9,
10.3.4 For violations of Article 2.9, the period of
okres niekwalifikowalności wynosi co najmniej
Ineligibility imposed shall be a minimum of two
dwa lata, do czterech lat, w zależności od
years, up to four years, depending on the
stopnia wykroczenia.
seriousness of the violation.
10.3.5 W przypadku naruszenia art. 2.10, okres
niekwalifikowalności wynosi dwa lata, z
możliwością jego skrócenia do minimum
jednego roku, w zależności od stopnia
wykroczenia kierowcy lub innej osoby oraz
innych okoliczności sprawy.

10.3.5 For violations of Article 2.10, the period
of Ineligibility shall be two years, subject to
reduction to a minimum of one year, depending
on the Driver or other Person’s degree of Fault
and other circumstances of the case.

[Komentarz do art. 10.3.5: W przypadku gdy
"druga osoba", o której mowa w art. 2.10, jest
podmiotem, a nie osobą fizyczną, podmiot ten
może zostać poddany pod postępowanie
dyscyplinarne zgodnie z art. 12].

[Comment to Article 10.3.5: Where the “other
Person” referenced in Article 2.10 is an entity
and not an individual, that entity may be
disciplined as provided in Article 12.]

10.4 Zniesienie okresu niekwalifikowalności w
przypadku stwierdzenia braku winy lub
zaniedbania
Jeżeli Kierowca lub inna osoba wykaże, że
naruszenie przepisów go nie dotyczy, wówczas
obowiązujący w innym przypadku okres
niekwalifikowalności zostanie zniesiony.
[Komentarz do art. 10.4: Ten artykuł i art. 10.5.2
mają zastosowanie wyłącznie w celach
nałożenia kar; nie mają one zastosowania w

10.4 Elimination of the Period of Ineligibility
where there is No Fault or Negligence
If a Driver or other Person establishes in an
individual case that he bears No Fault or
Negligence, then the otherwise applicable
period of Ineligibility shall be eliminated.
[Comment to Article 10.4: This Article and
Article 10.5.2 apply only to the imposition of
sanctions; they are not applicable to the
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celach ustalenia, czy doszło do naruszenia
determination of whether an anti-doping rule
przepisów antydopingowych. Będą one miały
violation has occurred. They will only apply in
zastosowanie wyłącznie
W wyjątkowych okolicznościach, na przykład
kiedy Kierowca mógłby udowodnić, że mimo
zachowania ostrożności, został sabotażowany
przez innego uczestnika. I odwrotnie, żaden
błąd lub zaniedbanie nie ma miejsca w
następujących okolicznościach: a) pozytywny
wynik testu wynikający z niewłaściwie
oznakowanej lub zanieczyszczonej witaminy lub
suplementu żywieniowego (Kierowcy są
odpowiedzialni za to, co spożywają) (art. 2.1.1)
b) podanie Substancji zabronionej przez
osobistego lekarza kierowcy lub trenera bez
wiedzy kierowcy (Kierowcy są odpowiedzialni za
wybór personelu medycznego i
poinformowanie personelu medycznego, że nie
można im podać żadnej Substancji zabronionej);
c) sabotaż żywności lub napojów Kierowcy przez
współmałżonka, trenera lub inną osobę
znajdującą się w kręgu współpracowników
Kierowcy (Kierowcy są odpowiedzialni za to, co
spożywają oraz za zachowanie tych Osób,
którym powierzają dostęp do swojego jedzenia i
picia). Jednakże, w zależności od faktów, każda
z przytoczonych ilustracji może skutkować
zmniejszoną sankcją zgodnie z art. 10 ust. 5 w
oparciu o Brak znaczącej winy.

exceptional circumstances, for example where a
Drivers could prove that, despite all due care,
he was sabotaged by a competitor. Conversely,
No Fault or Negligence would not apply in the
following circumstances: (a) a positive test
resulting from a mislabelled or contaminated
vitamin or nutritional supplement (Drivers are
responsible for what they ingest (Article 2.1.1)
and have been warned against the possibility of
supplement contamination); (b) the
Administration of a Prohibited Substance by the
Driver’s personal physician or trainer without
disclosure to the Driver (Drivers are responsible
for their choice of medical personnel and for
advising medical personnel that they cannot be
given any Prohibited Substance); and (c)
sabotage of the Driver’s food or drink by a
spouse, coach or other Person within the
Driver’s circle of associates (Drivers are
responsible for what they ingest and for the
conduct of those Persons to whom they entrust
access to their food and drink). However,
depending on the unique facts of a particular
case, any of the referenced illustrations could
result in a reduced sanction under Article 10.5
based on No Significant Fault or Negligence.]

10.5 Skrócenie okresu niekwalifikowalności na
10.5 Reduction of the Period of Ineligibility
podstawie kryterium mniejszego błędu lub
based on No Significant Fault or Negligence
zaniedbania
10.5.1 Zmniejszenie kar za naruszenie art. 2.1,
10.5.1 Reduction of Sanctions for Specified
2.2 lub 2.6 w przypadku określonych substancji Substances or Contaminated Products for
lub skażonych produktów.
Violations of Article 2.1, 2.2 or 2.6
10.5.1.1 Określone Substancje
10.5.1.1 Specified Substances
W przypadku, gdy naruszenie przepisów
Where the anti-doping rule violation involves a
antydopingowych dotyczy Określonej
Specified Substance, and the Driver or other
Substancji, a Kierowca lub inna osoba może
Person can establish No Significant Fault or
udowodnić, że nie doszło do znaczącego
Negligence, then the period of Ineligibility shall
naruszenia lub zaniedbania, wówczas okres
be, at a minimum, a reprimand and no period of
niekwalifikowalności stanowi co najmniej
Ineligibility, and at a maximum, two years of
naganę, a maksymalnie dwa lata
Ineligibility, depending on the Driver’s or other
niekwalifikowalności, w zależności od stopnia
Person’s degree of Fault
naruszenia regulaminu przez Kierowcę lub inną
osobę.
10.5.1.2. Skażone produkty
10.5.1.2 Contaminated Products
W przypadku, gdy Kierowca lub inna osoba
In cases where the Driver or other Person can
może udowodnić brak że nie doszło do
establish No Significant Fault or Negligence and
istotnego naruszenia lub zaniedbania
that the detected Prohibited Substance came
regulaminu oraz to że wykryta Zabroniona
from a Contaminated Product, then the period
Substancja pojawiła się na skutek Skażonego
of Ineligibility shall be, at a minimum, a
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Produktu, wtedy okres niekwalifikowalności
reprimand and no period of Ineligibility, and at
będzie stanowił, co najmniej, naganę, a
a maximum, two years Ineligibility, depending
maksymalnie dwa lata, w zależności od stopnia
on the Driver’s or other Person’s degree of Fault
naruszenia regulaminu przez Kierowcę lub inną
osobę.
[Komentarz do art. 10.5.1.2: Oceniając poziom
[Comment to Article 10.5.1.2: In assessing the
naruszenia regulaminu przez kierowce, byłoby
Driver’s degree of Fault, it would, for example,
to na przykład korzystne dla kierowcy, gdyby
be favorable for the Driver if the Driver had
określił on produkt, który został uznany za
declared the product which was subsequently
skażony na formularzu kontroli
determined to be contaminated on his Doping
antydopingowej].
Control form.]
10.5.2 Zastosowanie zasady iż nie doszło do
znaczącego naruszenia lub zaniedbania
regulaminu poza art. 10.5.1

10.5.2 Application of No Significant Fault or
Negligence beyond the Application of
Article 10.5.1

10.5.2 Zastosowanie zasady iż nie doszło do
znaczącego naruszenia lub zaniedbania
regulaminu poza art. 10.5.1
Jeżeli kierowca lub inna osoba wykaże w
konkretnym przypadku, w którym art. 10.5 ust.
1 nie ma zastosowania, że nie dopuścił się
znaczącego naruszenia lub zaniedbania
regulaminu, wówczas skrócony okres
niekwalifikalności lub zniesienie, jak opisano w
art. 10.6, obowiązujący w innych przypadkach
okres niekwalifikowalności może zostać
skrócony na podstawie poziomu naruszenia
regulaminu przez kierowce lub inną osobę, przy
czym skrócony okres nie może być krótszy niż
połowa tego okresu obowiązującego w innych
przypadkach. Jeżeli w innych przypadkach okres
kary jest okres dożywotni, skrócenie kary na
podstawie niniejszego artykułu nie może być
krótsze niż osiem lat.

If a Driver or other Person establishes in an
individual case where Article 10.5.1 is not
applicable that he bears No Significant Fault or
Negligence, then, subject to further reduction
or elimination as provided in Article 10.6, the
otherwise applicable period of Ineligibility may
be reduced based on the Driver’s or other
Person’s degree of Fault, but the reduced
period of Ineligibility may not be less than onehalf of the period of Ineligibility otherwise
applicable. If the otherwise applicable period of
Ineligibility is a lifetime, the reduced period
under this article may be no less than eight
years.

[Komentarz do art. 10.5.2: Artykuł 10.5.2 może
mieć zastosowanie do każdego naruszenia
przepisów antydopingowych, z wyjątkiem tych
artykułów, w których intencje stanowią element
naruszenia przepisów antydopingowych (np.
art. 2.5, 2.7, 2.8 lub 2.9) lub gdy istnieje
szczególna kara (np. art. 10.2.1) lub gdy w
artykule przewidziano już długość okresu
niekwalifikowalności na podstawie stopnia
naruszenia przez kierowcę lub inną osobę.

Comment to Article 10.5.2: Article 10.5.2 may
be applied to any antidoping rule violation
except those articles where intent is an element
of the anti-doping rule violation (e.g. Article 2.5,
2.7, 2.8 or 2.9) or an element of a particular
sanction (e.g. Article 10.2.1) or a range of
Ineligibility is already provided in an Article
based on the Driver’s or other Person’s degree
of Fault

10.6 Zniesienie, skrócenie lub zawieszenie
okresu niekwalifikowalności lub inne
konsekwencje z przyczyn innych niż naruszenie.
10.6.1 Znaczna pomoc w wykrywaniu lub
ustalaniu naruszeń zasad antydopingowych

10.6 Elimination, Reduction, or Suspension of
Period of Ineligibility or other Consequences for
Reasons other than Fault
10.6.1 Substantial Assistance in Discovering or
Establishing Anti-Doping Rule Violations
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10.6.1.1 FIA może, przed wydaniem ostatecznej 10.6.1.1The FIA may, prior to a final appellate
decyzji w sprawie odwołania na mocy art. 13
decision under Article 13 or the expiration of
lub przed upływem terminu na wniesienie
the time to appeal, suspend a part of the period
odwołania, zawiesić część okresu
of Ineligibility imposed in an individual case in
niekwalifikowalności nałożonego w konkretnym which it has results management authority
przypadku, w którym kieruje procesem, gdzie
where the Driver or other Person has provided
kierowca lub inna osoba udzieliła znaczącej
Substantial Assistance to an Anti-Doping
pomocy organizacji antydopingowej, organowi
Organisation, criminal authority or professional
karnemu lub zawodowemu organowi
disciplinary body which results in:
dyscyplinarnemu, co skutkuje:
i)

ii)

Przedstawienie przez organizację
antydopingową
informacji
o
naruszeniu
przepisów
antydopingowych, lub
(iv) Wykrycie przez organ karny lub
dyscyplinarny przestępstwa lub
naruszenia zasad etyki zawodowej, a
zgłoszenie takiego naruszenia jest
przekazywane FIA.

Po wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie
odwołania na mocy art. 13 lub po upływie
terminu na wniesienie odwołania, FIA może
wstrzymać część okresu niekwalifikowalności,
wyłącznie za zgodą WADA. Zakres, w jakim
okres niekwalifikowalności może zostać
zawieszony, opiera się na stopniu naruszenia
zasady antydopingowej przez kierowcę lub inną
osobę oraz na tym, jak istotna jest pomoc
udzielona przez kierowcę lub inną osobę w
dążeniu do wyeliminowania dopingu w sporcie.
Nie więcej niż trzy czwarte okresu
niekwalifikowalności, może zostać wstrzymane.
Okres który nie zostanie zawieszony w
przypadku kary dożywocia, nie może być
krótszy niż osiem lat.

Jeżeli kierowca lub inna osoba nie będzie
współpracować i nie udzieli pełnej i wiarygodnej
Istotnej Pomocy, na podstawie której
wstrzymano okres niekwalifikowalności, FIA
przywróci początkowy okres
niekwalifikowalności. Jeżeli FIA podejmie
decyzję o przywróceniu lub nie przywróceniu
wstrzymanego okresu niekwalifikowalności, od

iii)

iv)

the
Anti-Doping
Organisation
discovering or bringing forward an
anti-doping rule violation by
another Person, or
a criminal authority or disciplinary
body discovering or bringing
forward a criminal offence or the
breach of professional rules
committed by another Person and
the information provided by the
Person
providing
Substantial
Assistance is made available to the
FIA.

After a final appellate decision under Article 13
or the expiration of the time to appeal, the FIA
may only suspend a part of the otherwise
applicable period of Ineligibility with the
approval of WADA. The extent to which the
otherwise applicable period of Ineligibility may
be suspended shall be based on the seriousness
of the antidoping rule violation committed by
the Driver or other Person and the significance
of the Substantial Assistance provided by the
Driver or other Person to the effort to eliminate
doping in sport. No more than three-quarters of
the otherwise applicable period of Ineligibility
may be suspended. If the otherwise applicable
period of Ineligibility is a lifetime, the nonsuspended period under this Article must not
be less than eight years.
If the Driver or other Person fails to continue to
cooperate and to provide the complete and
credible Substantial Assistance upon which a
suspension of the period of Ineligibility was
based, the FIA shall reinstate the original period
of Ineligibility. If the FIA decides to reinstate a
suspended period of Ineligibility or decides not
to reinstate a suspended period of Ineligibility,
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tej decyzji może odwołać się każda osoba
that decision may be appealed by any Person
uprawniona mocy art. 13.
entitled to appeal under Article 13.
10.6.1.2 W celu zachęcenia kierowców i innych
osób do udzielania istotnej pomocy
organizacjom antydopingowym, na wniosek FIA,
kierowcy lub innej osoby, która dopuściła się
naruszenia przepisów antydopingowych (lub co
do której stwierdzono, że dopuściła się takiego
naruszenia), WADA może po wydaniu
ostatecznej decyzji w sprawie odwołania
zgodnie z art. 13, jak i na każdym innym etapie
procesu, wyrazić zgodę na adekwatne
wstrzymanie okresu niekwalifikowalności i
innych konsekwencji. W wyjątkowych
okolicznościach WADA może zgodzić się na
wstrzymanie okresu niekwalifikowalności i
innych konsekwencji za znaczącą pomoc, która
przekracza zakres pomocy opisany w niniejszym
artykule, a nawet na brak okresu
niekwalifikowalności i/lub na wstrzymanie
zwrotu wszelakich kosztów. Decyzja WADA
obejmuje przywrócenie kar, zgodnie z innymi
postanowieniami niniejszego artykułu.
Niezależnie od postanowień art. 13, decyzje
WADA w kontekście niniejszego artykułu nie
mogą być przedmiotem odwołania ze strony
żadnej innej organizacji antydopingowej.
10.6.1.3 Jeżeli FIA wstrzyma część kary ze
względu na Istotną Pomoc, wówczas
powiadomienie zawierające uzasadnienie
decyzji zostanie przekazane innym
organizacjom antydopingowym, którym
przysługuje prawo do odwołania się zgodnie z
art. 13.2.3, jak przewidziano w art. 14.2. W
wyjątkowych okolicznościach, gdy WADA
stwierdzi, że byłoby to w najlepszym interesie
dla działań antydopingowych, WADA może
upoważnić FIA do zawarcia odpowiednich
umów ograniczających lub opóźniających
ujawnienie umowy o Istotnej Pomocy lub
charakteru świadczonej pomocy.
[Komentarz do art. 10.6.1: Współpraca
kierowców, Personelu Wsparcia Kierowców i
innych osób, które dostrzegają swoje błędy i są
skłonne ujawnić inne naruszenia zasad
antydopingowych, jest ważna dla zachowania
dyscypliny w sporcie. Jest to jedyna sytuacja, w
której zgodnie z Kodeksem dozwolone jest
zawieszenie okresu niekwalifikowalności.

10.6.1.2 To further encourage Drivers and other
Persons to provide Substantial Assistance to
Anti-Doping Organisations, at the request of the
FIA or at the request of the Driver or other
Person who has (or has been asserted to have)
committed an anti-doping rule violation, WADA
may agree at any stage of the results
management process, including after a final
appellate decision under Article 13, to what it
considers to be an appropriate suspension of
the otherwise applicable period of Ineligibility
and other Consequences. In exceptional
circumstances, WADA may agree to
suspensions of the period of Ineligibility and
other Consequences for Substantial Assistance
greater than those otherwise provided in this
Article, or even no period of Ineligibility, and/or
no return of prize money or payment of fines or
costs. WADA’s approval shall be subject to
reinstatement of sanction, as otherwise
provided in this Article. Notwithstanding Article
13, WADA’s decisions in the context of this
Article may not be appealed by any other
AntiDoping Organisation.
10.6.1.3 If the FIA suspends any part of an
otherwise applicable sanction because of
Substantial Assistance, then notice providing
justification for the decision shall be provided
to the other Anti-Doping Organisations with a
right to appeal under Article 13.2.3 as provided
in Article 14.2. In unique circumstances where
WADA determines that it would be in the best
interest of anti-doping, WADA may authorise
the FIA to enter into appropriate confidentiality
agreements limiting or delaying the disclosure
of the Substantial Assistance agreement or the
nature of Substantial Assistance being provided.
[Comment to Article 10.6.1: The cooperation of
Drivers, Driver Support Personnel and other
Persons who acknowledge their mistakes and
are willing to bring other anti-doping rule
violations to light is important to clean sport.
This is the only circumstance under the Code
where the suspension of an otherwise
applicable period of Ineligibility is authorised.]
10.6.2 Admission of an Anti-Doping Rule
Violation in the Absence of other Evidence
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10.6.2 Przyznanie się do naruszenia zasady
Where a Driver or other Person voluntarily
antydopingowej w przypadku braku dowodów
admits the commission of an anti-doping rule
violation before having received notice of a
W przypadku gdy kierowca lub inna osoba
Sample collection which could establish an antidobrowolnie przyzna się do naruszenia
doping rule violation (or, in the case of an antiprzepisów antydopingowych przed
doping rule violation other than Article 2.1,
zawiadomieniem o pobraniu próbek, które
before receiving first notice of the admitted
mogłoby ustalić naruszenie przepisów
violation pursuant to Article 7) and that
antydopingowych (lub, w przypadku naruszenia admission is the only reliable evidence of the
przepisów antydopingowych innych niż w art. 2 violation at the time of admission, then the
ust. 1, przed otrzymaniem pierwszego
period of Ineligibility may be reduced, but not
powiadomienia o dopuszczeniu się naruszenia
below one-half of the period of Ineligibility
zgodnie z art. 7), a przyznanie się jest jedynym
otherwise applicable.
wiarygodnym dowodem naruszenia w danej
sytuacji, wówczas okres niekwalifikowalności
może zostać skrócony, lecz nie mniej niż o
połowę okresu.
Komentarz do artykułu 10.6.2: Niniejszy artykuł
ma obowiązywać, gdy kierowca lub inna osoba
zgłasza się i przyznaje do naruszenia przepisów
antydopingowych w momencie gdy żadna
organizacja antydopingowa nie jest świadoma,
że mogło dojść do naruszenia przepisów
antydopingowych. Nie ma on zastosowania w
sytuacji, gdy przyznanie ma miejsce po tym, jak
kierowca lub inna osoba podejrzewa, że
zostanie wkrótce oskarżona. Zakres, o jaki
zmniejsza się okres niekwalifikowalności
powinien opierać się na prawdopodobieństwie
czy kierowca lub inna osoba zostałaby złapana,
gdyby nie zgłosiła się dobrowolnie].

[Comment to Article 10.6.2: This Article is
intended to apply when a Driver or other
Person comes forward and admits to an antidoping rule violation in circumstances where no
Anti-Doping Organisation is aware that an
antidoping rule violation might have been
committed. It is not intended to apply to
circumstances where the admission occurs after
the Driver or other Person believes he is about
to be caught. The amount by which Ineligibility
is reduced should be based on the likelihood
that the Driver or other Person would have
been caught had he not come forward
voluntarily.]

10.6.3 Bezzwłoczne przyznanie się do
naruszenia przepisów antydopingowych po tym
jak stwierdzono, że podlega karze zgodnie z art.
10.2.1 lub art. 10.3.1.
Kierowca lub Inna Osoba potencjalnie
podlegająca czteroletniej karze zgodnie z art.
10.2.1 lub 10.3.1 (za uniknięcie lub odmowę
pobrania próbki lub manipulacje przy pobraniu
próbki), poprzez bezzwłoczne przyznanie się do
naruszenia zasad antydopingowych po
spotkaniu z FIA, a także po uzyskaniu zgody i
według uznania zarówno WADA jak i FIA, może
otrzymać skrócenie okresu niekwalifikowalności
do minimum dwóch lat, w zależności od stopnia
naruszenia.

10.6.3 Prompt Admission of an Anti-Doping
Rule Violation after being confronted with a
Violation Sanctionable under Article 10.2.1 or
Article 10.3.1
A Driver or other Person potentially subject to a
four-year sanction under Article 10.2.1 or 10.3.1
(for evading or refusing Sample Collection or
Tampering with Sample Collection), by
promptly admitting the asserted anti-doping
rule violation after being confronted by the FIA,
and also upon the approval and at the
discretion of both WADA and the FIA, may
receive a reduction in the period of Ineligibility
to a minimum of two years, depending on the
seriousness of the violation and the Driver’s or
other Person’s degree of Fault.

10.6.4 Przyznanie się na wielu płaszczyznach w
10.6.4 Application of Multiple Grounds for
celu zmniejszenia kar.
Reduction of a Sanction
Jeżeli kierowca lub inna osoba wykaże że jest
Where a Driver or other Person establishes
uprawniona do zmniejszenia wysokości kary na entitlement to reduction in sanction under
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mocy więcej niż jednego przepisu art. 10.4, 10.5 more than one provision of Article 10.4, 10.5 or
lub 10.6, przed zmniejszeniem lub
10.6, before applying any reduction or
zawieszeniem na mocy art. 10.6, okres
suspension under Article 10.6, the otherwise
niekwalifikalności zostanie określony zgodnie z
applicable period of Ineligibility shall be
art. 10.2, 10.3, 10.4 i 10.5. Jeżeli kierowca lub
determined in accordance with Articles 10.2,
inna osoba wykaże że jest uprawniona do
10.3, 10.4, and 10.5. If the Driver or other
zmniejszenia wysokości kary na mocy art. 10.6,
Person establishes entitlement to a reduction
wówczas okres niekwalifikowalności może
or suspension of the period of Ineligibility under
zostać zmniejszony lub zawieszony, ale nie
Article 10.6, then the period of Ineligibility may
może być krótszy niż jedna czwarta bazowego
be reduced or suspended, but not below oneokresu kary.
quarter of the otherwise applicable period of
Ineligibility.
[Komentarz do art. 10.6.4: Odpowiednia kara
jest określana w ciągu czterech etapów. Po
pierwsze, panel ds. przesłuchań określa, którą z
kar podstawowych (art. 10.2, 10.3, 10.4 lub
10.5) stosuje się w przypadku konkretnego
naruszenia zasady antydopingowej. Po drugie,
jeżeli kara podstawowa przewiduje pewien
zakres, komisja rewizyjna musi ustalić, jaka kara
jest odpowiednia, opierając się na stopniu
naruszenia przepisów przez kierowcę lub inną
osobę. W trzecim etapie komisja przesłuchań
ustala, czy istnieje podstawa do zniesienia,
zawieszenia lub zmniejszenia kary (art. 10 ust.
6). Na koniec panel przesłuchań podejmuje
decyzję o rozpoczęciu okresu
niekwalifikowalności na mocy art. 10 ust. 11.
Kilka przykładów zastosowania art. 10 znajduje
się w załączniku B.].

[Comment to Article 10.6.4: The appropriate
sanction is determined in a sequence of four
steps. First, the hearing panel determines which
of the basic sanctions (Article 10.2, 10.3, 10.4,
or 10.5) applies to the particular antidoping rule
violation. Second, if the basic sanction provides
for a range of sanctions, the hearing panel must
determine the applicable sanction within that
range according to the Driver’s or other
Person’s degree of Fault. In a third step, the
hearing panel establishes whether there is a
basis for elimination, suspension, or reduction
of the sanction (Article 10.6). Finally, the
hearing panel decides on the commencement
of the period of Ineligibility under Article 10.11.
Several examples of how Article 10 is to be
applied are found in Supplement B.]

10.7 Liczne naruszenia
10.7.1. W przypadku naruszenia przepisów
antydopingowych po raz drugi przez Kierowcę
lub inną osobę, okres niekwalifikowalności jest
dłuższy o :

10.7 Multiple Violations
10.7.1 For a Driver’s or other Person’s second
anti-doping rule violation, the period of
Ineligibility shall be the greater of:

a. sześć miesięcy
b. połowe okresu niekwalifikowalności
nałożonego za pierwsze naruszenie
przepisów
antydopingowych,
bez
uwzględnienia zmniejszenia kary na
mocy art. 10 ust. 6; lub
c. dwukrotność
okresu
niekwalifikowalności,
mającego
zastosowanie
podczas
drugiego
naruszenia, traktowanego tak, jakby
było to pierwsze naruszenie, bez
uwzględnienia zmniejszenia na mocy
art. 10 ust. 6.

a. six months
b. one-half of the period of Ineligibility
imposed for the first antidoping rule
violation without taking into account
any reduction under Article 10.6; or
c. twice the period of Ineligibility
otherwise applicable to the second antidoping rule violation treated as if it were
a first violation, without taking into
account any reduction under Article
10.6.
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Okres niekwalifikowalności ustalony powyżej
The period of Ineligibility established above
może zostać następnie dodatkowo skrócony
may then be further reduced by the application
poprzez zastosowanie art. 10 ust. 6
of Article 10.6
10.7.2. Naruszenia zasad antydopingowych po
raz trzeci, zawsze będzie skutkować
dożywotnim okresem niekwalifikowalności,
chyba że trzecie naruszenie spełnia warnki
wstrzymania lub skrócenia okresu
niekwalifikowalności na mocy artykułu 10.4 lub
10.5 lub wiąże się z naruszeniem artykułu 2.4.
W tych szczególnych przypadkach okres
niekwalifikowalności wynosi od ośmiu lat do
dożywocia.

10.7.2 A third anti-doping rule violation will
always result in a lifetime period of Ineligibility,
unless the third violation fulfils the condition for
elimination or reduction of the period of
Ineligibility under Article 10.4 or 10.5 or
involves a violation of Article 2.4. In these
particular cases, the period of Ineligibility shall
be from eight years to a lifetime Ineligibility

10.7.3. Naruszenie przepisów
antydopingowych, gdy Kierowca lub inna osoba
udowodni że zaniedbanie lub wykroczenie, nie
będzie uznawane za wcześniejsze naruszenie
dla celów niniejszego artykułu.

10.7.3 An anti-doping rule violation for which a
Driver or other Person has established No Fault
or Negligence shall not be considered a prior
violation for purposes of this Article.

10.7.4 Dodatkowe przepisy dotyczące wielu
naruszeń.

10.7.4 Additional Rules for certain Potential
Multiple Violations

10.7.4.1 Dla celów nałożenia kar zgodnie z art.
10.7, naruszenie przepisów antydopingowych
będzie uznawane za drugie naruszenie tylko
wtedy, gdy FIA może ustalić, że kierowca lub
inna osoba popełniła drugie naruszenie
przepisów antydopingowych po otrzymaniu
pierwszego powiadomienia o naruszeniu
zgodnie z art. 7, lub po podjęciu przez FIA prób
dostarczenia powiadomenia. Jeżeli FIA nie jest
w stanie ustalić faktu, naruszenia uznaje się
łącznie jako pierwsze wykroczenie, a nałożona
kara opiera się na wykroczeniu, które podlega
surowszej karze.

10.7.4.1 For the purposes of imposing sanctions
under Article 10.7, an antidoping rule violation
will only be considered a second violation if the
FIA can establish that the Driver or other Person
committed the second anti-doping rule
violation after the Driver or other Person
received notification of the first violation
pursuant to Article 7, or after the FIA made
reasonable efforts to give notice of the first
anti-doping rule violation. If the FIA cannot
establish this, the violations shall be considered
together as one single first violation, and the
sanction imposed shall be based on the
violation that carries the more severe sanction.

10.7.4.2 Jeżeli po nałożeniu kary za pierwsze
naruszenie przepisów antydopingowych, FIA
znajdzie dowody na naruszenie przepisów
antydopingowych, które miało miejsce przed
pierwszym naruszeniem przepisów, wówczas
FIA nakłada kare w postaci, w której mogłaby
zostać nałożona, gdyby oba naruszenia zostały
stwierdzone w tym samym czasie. Wyniki
wszystkich zawodów, które odbyły w trakcie
naruszenia przepisów antydopingowych,
zostaną zdyskwalifikowane zgodnie z art. 10.8.

10.7.4.2 If, after the imposition of a sanction for
a first anti-doping rule violation, the FIA
discovers facts involving an anti-doping rule
violation by the Driver or other Person which
occurred prior to notification regarding the first
violation, then the FIA shall impose an
additional sanction based on the sanction that
could have been imposed if the two violations
had been adjudicated at the same time. Results
in all Competitions dating back to the earlier
anti-doping rule violation will be Disqualified as
provided in Article 10.8.

10.7.5 Wielokrotne naruszenia zasad
10.7.5 Multiple Anti-Doping Rule Violations
antydopingowych w przeciągu dziesięciu lat
during a Ten-Year Period
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Dla celów art. 10.7 każde naruszenie przepisów
antydopingowych, aby mogło być uznane za
wielokrotne naruszenie musi nastąpić w ciągu
dziesięciu lat.

For purposes of Article 10.7, each anti-doping
rule violation must take place within the same
ten-year period in order to be considered
multiple violations

10.8 Unieważnienie wyników zawodów
wynikające z pobrania próbek lub naruszenia
zasad antydopingowych.

10.8 Disqualification of Results in Competitions
Subsequent to Sample Collection or
Commission of an Anti-Doping Rule Violation

Oprócz automatycznej dyskwalifikacji wyników
zawodów, podczas których uzyskano wynik
pozytywny Próbki zgodnie z Artykułem 9,
wszystkie inne wyniki uzyskane przez Kierowcę
od daty pobrania Pozytywnej Próbki
(niezależnie od tego, czy poza-zawodami lub w
trakcie zawodów) lub od innych naruszeń zasad
antydopingowych, poprzez rozpoczęcie
Tymczasowego Zawieszenia lub Okresu
Niekwalifikowalności, zostaną
zdyskwalifikowane, wraz ze wszystkimi
wynikającymi z tego Konsekwencjami, w tym
utratą trofeów, medali, punktów i nagród.
[Komentarz do art. 10.8: Żaden z przepisów
antydopingowych nie zabrania uczciwym
kierowcom lub innym osobom, które w wyniku
naruszenia przepisów antydopingowych przez
inną osobę, zostały poszkodowane,
dochodzenia swoich praw.

In addition to the automatic Disqualification of
the results in the Competition which produced
the positive Sample under Article 9, all other
competitive results of the Driver obtained from
the date a positive Sample was collected
(whether In-Competition or OutofCompetition), or other anti-doping rule
violation occurred, through the commencement
of any Provisional Suspension or Ineligibility
period, shall, unless fairness requires otherwise,
be Disqualified with all of the resulting
Consequences including forfeiture of any
trophies, medals, points and prizes.

10.9 Przydział nagród CAS, przepadnięcie
nagród pieniężnych.
Priorytetem dla spłaty nagród pieniężnych CAS i
przepadłych nagród jest: po pierwsze, pokrycie
kosztów nagród przyznanych przez CAS; po
drugie, zwrot kosztów FIA; i po trzecie,
przekazanie przepadłych nagród pieniężnych
innym kierowcom.

10.9 Allocation of CAS Cost Awards Forfeited
Prize Money
The priority for repayment of CAS cost awards
and forfeited prize money shall be: first,
payment of costs awarded by CAS; second,
reimbursement of the expenses of the FIA; and
third, reallocation of forfeited prize money to
other Drivers.

10.10 Konsekwencje finansowe
W przypadku gdy kierowca lub inna osoba
dopuści się naruszenia przepisów
antydopingowych, ADC może, według własnego
uznania, zdecydować się na :

10.10 Financial Consequences
Where a Driver or other Person commits an
anti-doping rule violation, the ADC may, at its
discretion and subject to the principle of
proportionality, elect to:

a. odzyskanie od Kierowcy lub innych osób
kosztów poniesionych w związku z
naruszeniem
przepisów
antydopingowych,
niezależnie
od
nałożonego okresu niekwalifikowalności
i/lub

[Comment to Article 10.8: Nothing in these
Anti-Doping Rules precludes clean Drivers or
other Persons who have been damaged by the
actions of a Person who has committed an antidoping rule violation from pursuing any right
which they would otherwise have to seek
damages from such Person.]

a. recover from the Driver or other Person
costs associated with the anti-doping
rule violation, regardless of the period of
Ineligibility imposed and/or
b. fine the Driver or other Person an
amount of up to 15,000 euros, only in
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b. Grzywnę w wysokości 15.000 euro dla
cases where the maximum period of
kierowcy lub innej osoby, tylko w
Ineligibility otherwise applicable has
przypadkach, gdy został już nałożony
already been imposed.
maksymalny okres niekwalifikowalności.
Nałożenie kary finansowej lub odzyskanie
The imposition of a financial sanction or the
poniesionych kosztów przez FIA nie jest
FIA’s recovery of costs shall not be considered a
uznawane za podstawę do zmniejszenia
basis for reducing the Ineligibility or other
niekwalifikowalności lub innej kary, która w
sanction which would otherwise be applicable
przeciwnym razie miałaby zastosowanie na
under the Regulations or the Code.
mocy Regulaminu lub kodeksu.
10.11 Rozpoczęcie okresu nie kwalifikowalności
Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej
okres niekwalifikowalności rozpoczyna się w
dniu wydania ostatecznej decyzji z
przesłuchania, lub - jeżeli przesłuchanie zostaje
uchylone lub nie ma go wcale - w dniu, w
którym uznano lub nałożono okres
niekwalifikowalność.

10.11 Commencement of Ineligibility Period
Except as provided below, the period of
Ineligibility shall start on the date of the final
hearing decision providing for Ineligibility or, if
the hearing is waived or there is no hearing, on
the date on which Ineligibility is accepted or
otherwise imposed.

10.11.1 Opóźnienia za które nie odpowiada
kierowca lub inna osoba.
W przypadku znacznych opóźnień w procesie
lub innych aspektów kontroli antydopingowej,
za które nie odpowiada kierowca lub inna
osoba, ADC może rozpocząć okres
niekwalifikowalności wcześniej, już od daty
pobrania próbki lub daty, w której ostatnio
nastąpiło ostatnie naruszenie przepisów
antydopingowych. Wszystkie wyniki osiągnięte
w okresie niekwalifikowalności z mocą
wsteczną, zostają zdyskwalifikowane.

10.11.1 Delays Not Attributable to the Driver or
other Person
Where there have been substantial delays in
the hearing process or other aspects of Doping
Control not attributable to the Driver or other
Person, the ADC may start the period of
Ineligibility at an earlier date, commencing as
early as the date of Sample collection or the
date on which another anti-doping rule
violation last occurred. All competitive results
achieved during the period of Ineligibility,
including retroactive Ineligibility, shall be
Disqualified.

Komentarz do art. 10.11.1: W przypadkach
naruszenia przepisów antydopingowych innych
niż określone w artykule 2.1, czas potrzebny
Organizacji Antydopingowej na ustalenie
faktów potrzebnych do stwierdzenia naruszenia
przepisów antydopingowych

[Comment to Article 10.11.1: In cases of antidoping rule violations other than under Article
2.1, the time required for an Anti-Doping
Organisation to discover and develop facts
sufficient to establish an anti-doping rule
violation

może być wydłużony, w szczególności gdy
kierowca lub inna osoba podjęła działania w
celu uniknięcia wykrycia. W takich
okolicznościach nie należy korzystać z
przewidzianej w niniejszym artykule
elastyczności w zakresie rozpoczęcia nakładania
kar we wcześniejszym terminie].

may be lengthy, particularly where the Driver or
other Person has taken affirmative action to
avoid detection. In these circumstances, the
flexibility provided in this Article to start the
sanction on an earlier date should not be used.]

10.11.2 Terminowe przyznanie się
Jeżeli Kierowca lub inna Osoba niezwłocznie (co
dla Kierowcy oznacza, że zanim weźmie on
udział w innym Konkursie) przyzna się do

10.11.2 Timely Admission
Where the Driver or other Person promptly
(which, in any event, for the Driver means
before he takes part in another Competition)
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naruszenia przepisów antydopingowych po
admits the anti-doping rule violation after being
stwierdzeniu takiego naruszenia przez FIA lub
confronted with such violation by the FIA or the
właściwy ASN, okres niekwalifikowalności może competent ASN, the period of Ineligibility may
rozpocząć się już w dniu pobrania Próbki lub w
start as early as the date of Sample collection or
dniu, w którym nastąpiło naruszenie przepisów the date on which another anti-doping rule
antydopingowych. Jednakże w każdym
violation last occurred. However, in each case
przypadku, w którym stosuje się niniejszy
where this article is applied, the Driver or other
artykuł, kierowca lub inna osoba musi odbyć
Person shall serve at least one-half of the
przynajmniej połowę okresu
period of Ineligibility going forward from:
niekwalifikowalności począwszy od:
- dnia, w którym kierowca lub inna osoba
- the date on which the Driver or other Person
wyraziła zgodę na nałożenie kary;
accepted the imposition of a sanction;
- daty wydania decyzji o nałożeniu kary
- the date of a hearing decision imposing a
- dnia, w którym kara zostaje nałożona w inny
sanction; or
sposób
- the date on which the sanction is otherwise
imposed
Niniejszy artykuł nie ma zastosowania, jeżeli
okres niekwalifikowalności został już skrócony
na mocy art. 10.6.3.

This Article shall not apply where the period of
Ineligibility has already been reduced under
Article 10.6.3.

10.11.3 Uznanie za odbyte tymczasowe
zawieszenie lub okres nie kwalifikowalności
10.11.3.1. Jeżeli tymczasowe zawieszenie
zostanie nałożone i będzie przestrzegane przez
kierowce, wówczas Kierowca lub inna Osoba
otrzyma uznanie za odbycie takiego okresu
zawieszenia na poczet każdego okresu
niekwalifikowalności, który może zostać
ostatecznie nałożony. Jeżeli okres
niekwalifikowalności jest odbywany na
podstawie decyzji, od której złożono odwołanie,
wówczas kierowca lub inna osoba otrzymuje
uznanie za odbycie takiego okresu zawieszenia
na poczet każdego okresu niekwalifikowalności,
który może zostać ostatecznie nałożony.
10.11.3.2. Jeśli Kierowca lub inna Osoba
dobrowolnie i pisemnie przyjmie Tymczasowe
Zawieszenie od FIA, a następnie zastosuje się do
Tymczasowego Zawieszenia, Kierowca lub inna
Osoba otrzyma uznanie za odbycie takiego
okresu zawieszenia na poczet każdego okresu
niekwalifikowalności, który może zostać
ostatecznie nałożony.

10.11.3 Credit for Provisional Suspension or
Period of Ineligibility Served
10.11.3.1 If a Provisional Suspension is imposed
and respected by the Driver or other Person,
then the Driver or other Person shall receive a
credit for such period of Provisional Suspension
against any period of Ineligibility which may
ultimately be imposed. If a period of Ineligibility
is served pursuant to a decision that is
subsequently appealed, then the Driver or
other Person shall receive a credit for such
period of Ineligibility served against any period
of Ineligibility which may ultimately be imposed
on appeal

Kopia dobrowolnej zgody kierowcy lub innej
osoby na tymczasowe zawieszenie zostanie
niezwłocznie dostarczona każdej z
uprawnionych stron.

A copy of the Driver’s or other Person’s
voluntary acceptance of a Provisional
Suspension shall be provided promptly to each
party entitled to receive notice of an asserted
anti-doping rule violation under Article 14.1.

[Komentarz do art. 10.11.3.2: Dobrowolne
przyjęcie przez Kierowcę Tymczasowego
Zawieszenia nie może być uznane za przyznanie

[Comment to Article 10.11.3.2: A Driver’s
voluntary acceptance of a Provisional
Suspension is not an admission by the Driver

10.11.3.2 If a Driver or other Person voluntarily
accepts in writing a Provisional Suspension from
the FIA and thereafter respects the Provisional
Suspension, the Driver or other Person shall
receive a credit for such period of voluntary
Provisional Suspension against any period of
Ineligibility which may ultimately be imposed.
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się i nie może być w żaden sposób
and shall not be used in any way to draw an
wykorzystane przeciwko Kierowcy].
adverse inference against the Driver.]
10.11.3.3. Za okres poprzedzający Tymczasowe
Zawieszenie lub dobrowolne Tymczasowe
Zawieszenie nie udziela się uznania na poczet
okresu niekwalifikowalności, niezależnie od
tego, czy Kierowca nie bierze udziału w
zawodach, czy też został zawieszony przez jego
zespół.

10.11.3.3 No credit against a period of
Ineligibility shall be given for any time period
before the effective date of the Provisional
Suspension or voluntary Provisional Suspension
regardless of whether the Driver elected not to
compete or was suspended by his team.

10.11.3.4 W sportach drużynowych, w
przypadkach gdy na okres niekwalifikalności
nałożono na drużynę, rozpoczyna się on w dniu
wydania ostatecznej decyzji z przesłuchania lub,
jeśli odstąpiono od przesłuchania, w dniu w
którym niekwalifikowalność została przyjęta lub
nałożona w inny sposób. Każdy okres
zespołowego tymczasowego zawieszenia
(nałożonego lub dobrowolnie przyjętego) wlicza
się do całkowitego okresu niekwalifikowalności,
który ma zostać odbyty.

10.11.3.4 In Team Sports, where a period of
Ineligibility is imposed upon a team, unless
fairness requires otherwise, the period of
Ineligibility shall start on the date of the final
hearing decision providing for Ineligibility or, if
the hearing is waived, on the date on which
Ineligibility is accepted or otherwise imposed.
Any period of team Provisional Suspension
(whether imposed or voluntarily accepted) shall
be credited against the total period of
Ineligibility to be served.

[Komentarz do art. 10.11: Art 10.11 wyraźnie
stwierdza, że opóźnienia, nie wynikające z winy
kierowcy, terminowe przyznanie się i
Tymczasowe Zawieszenie są jedynymi
uzasadnionymi powodami na rozpoczęcia
okresu niekwalifikowalności wcześniej, niż w
dniu wydania ostatecznej decyzji.]

[Comment to Article 10.11: Article 10.11 makes
clear that delays not attributable to the Driver,
timely admission by the Driver and Provisional
Suspension are the only justifications for
starting the period of Ineligibility earlier than
the date of the final hearing decision.]

10.12 Status w okresie nie kwalifikowalności
10.12.1 Zakazy podczas okresu
niekwalifikalności
Kierowca lub inna osoba na która nałożony jest
okres niekwalifikalności nie może brać udziału
w zawodach lub działaniach (innych niż
autoryzowane programy edukacji
antydopingowej lub programy rehabilitacyjne)
upoważnionych przez Sygnatariusza,
organizację członkowską, klub lub inną
organizację, lub brać udziału w zawodach
zorganizowanych przez jakąkolwiek ligę
zawodową lub jakąkolwiek organizację
międzynarodową lub narodową.

10.12 Status during Ineligibility
10.12.1 Prohibition against Participation during
Ineligibility
No Driver or other Person who has been
declared Ineligible may, during the period of
Ineligibility, participate in any capacity in a
Competition or activity (other than authorised
anti-doping education or rehabilitation
programmes) authorised or organised by any
Signatory, Signatory’s member organisation, or
a club or other member organisation of a
Signatory’s member organisation, or in
Competitions authorised or organised by any
professional league or any international or
national level Event organisation or any elite
or national-level sporting activity funded by a
governmental agency.
A Driver or other Person who is subject to a
period of Ineligibility longer than four years
may, after completing four years of the period
of Ineligibility, participate as a Driver in local
sport events not sanctioned by or otherwise
under the jurisdiction of a Code Signatory or

Kierowca lub inna Osoba, która podlega
okresowi niekwalifikowalności dłuższemu niż
cztery lata, może, po upływie czterech lat,
uczestniczyć jako Kierowca w lokalnych
wydarzeniach sportowych nie objętych
sankcjami lub w inny sposób podlegających pod
Kodeks, ale tylko wtedy, gdy lokalne wydarzenie
sportowe nie jest na poziomie, który mógłby w
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inny sposób zakwalifikować takiego Kierowcę
member of a Code Signatory, but only if the
lub inną Osobę bezpośrednio lub pośrednio do
local sport event is not at a level that could
udziału w krajowych mistrzostwach lub
otherwise qualify such Driver or other Person
zawodach międzynarodowych (lub gromadzenia directly or indirectly to compete in (or
punktów na ich rzecz), oraz nie dotyczy pracy w accumulate points toward) a national
środowisku z nieletnimi.
championship or International Event, and does
not involve the Driver or other Person working
in any capacity with Minors.
Kierowca lub inna osoba odbywająca okres
niekwalifikowalności nadal podlega pod testy.

A Driver or other Person subject to a period of
Ineligibility shall remain subject to Testing.

Komentarz do art. 10.12.1: Na przykład, do art.
10.12.2, Niekwalifikujący się Kierowca nie może
uczestniczyć w obozie szkoleniowym, pokazie
lub treningu organizowanym przez jego ASN lub
klub, który podlega pod ten ASN lub który jest
finansowany przez agencję rządową. Ponadto
Nieuprawniony Kierowca nie może brać udziału
w lidze zawodowej niebędącej sygnatariuszem
(np. w Narodowej Lidze Hokejowej,
Narodowym Związku Koszykówki itp.),
zawodach organizowanych przez organizację
międzynarodową niebędącą sygnatariuszem lub
organizację zawodów na szczeblu krajowym bez
wywołania konsekwencji określonych w art.
10.12.3. Termin "działania" obejmuje również,
na przykład, działania administracyjne, takie jak
praca jako urzędnik, dyrektor, członek zarządu,
pracownik lub wolontariusz organizacji opisanej
w tym artykule. Niekwalifikowalność nałożona
w jednej dyscyplinie sportu jest uznawana
również przez inne dyscypliny sportu (patrz art.
15.1, Wzajemne uznawanie].

[Comment to Article 10.12.1: For example,
subject to Article 10.12.2 below, an Ineligible
Driver cannot participate in a training camp,
exhibition or practice organised by his ASN or a
club which is a member of that ASN or which is
funded by a governmental agency. Further, an
Ineligible Driver may not compete in a nonSignatory professional league (e.g. the National
Hockey League, the National Basketball
Association, etc.), Events organised by a nonSignatory International Event organisation or a
non-Signatory national-level event organisation
without triggering the Consequences set forth
in Article 10.12.3. The term “activity” also
includes, for example, administrative activities,
such as serving as an official, director, officer,
employee, or volunteer of the organisation
described in this Article. Ineligibility imposed in
one sport shall also be recognised by other
sports (see Article 15.1, Mutual Recognition).]

10.12.2 Powrót do treningów
W drodze wyjątku od art. 10.12.1 kierowca
może wrócić do treningów wraz z zespołem lub
korzystania z obiektów należących do klubu lub
innej organizacji członkowskiej FIA, podczas :

10.12.2 Return to Training
As an exception to Article 10.12.1, a Driver may
return to train with a team or to use the
facilities of a club or other member organisation
of an FIA member organisation during the
shorter of:

1) ostatnich dwóch miesięcy okresu
niekwalifikalności kierowcy, lub
2) 2) ostatniej jednej czwartej nałożonego
okresu niekwalifikowalności.

[Komentarz do art. 10.12.2: W wielu sportach
drużynowych i niektórych sportach
indywidualnych (np. skoki narciarskie i
gimnastyka) Kierowca nie może skutecznie
trenować samodzielnie, aby być gotowym pod

1) the last two months of the Driver’s
period of Ineligibility, or
2) the last one-quarter of the period of
Ineligibility imposed.

[Comment to Article 10.12.2: In many Team
Sports and some individual sports (e.g. ski
jumping and gymnastics), a Driver cannot
effectively train on his own so as to be ready to
compete at the end of Driver’s period of
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koniec okresu niekwalifikacji. Podczas okresu
Ineligibility. During the training period
szkoleniowego opisanego w niniejszym artykule described in this Article, an Ineligible Driver may
Niekwalifikowany Kierowca nie może brać
not compete or engage in any activity described
udziału w zawodach ani angażować się w żadne in Article 10.12.1 other than training.]
inne działania opisane w art. 10.12.1 poza
treningiem].
10.12.3 Naruszenie zakazu uczestnictwa w
okresie nie kwalifikowalności
W przypadku gdy kierowca lub inna osoba która
jest niekwalifikowana, naruszy zakaz
uczestnictwa podczas okresu
niekwalifikowalności, o którym mowa w art.
10.12.1, wyniki takiego uczestnictwa zostają
zdyskwalifikowane, a nowy okres
niekwalifikowalności, równy długości
pierwotnego okresu zostanie nałożony na
koniec pierwotnego okresu
niekwalifikowalności. Nowy okres
niekwalifikowalności może zostać dostosowany
w zależności od stopnia winy kierowcy lub innej
osoby oraz innych okoliczności sprawy.
Ustalenia, czy kierowca lub inna osoba
naruszyła zakaz uczestnictwa i czy
dostosowanie jest właściwe, dokonuje
organizacja antydopingowa, której zarządzanie
doprowadziło do nałożenia początkowego
okresu niekwalifikowalności. Od tej decyzji
można się odwołać na mocy art. 13.
W przypadku gdy osoba udzielająca wsparcia
kierowcy lub inna osoba wspiera daną osobę w
naruszeniu zakazu uczestnictwa, FIA lub
właściwy ASN nakłada kare za naruszenie
zgodnie z art. 2.9 za taką pomoc.

10.12.3 Violation of the Prohibition on
Participation during Ineligibility
Where a Driver or other Person who has been
declared Ineligible violates the prohibition
against participation during Ineligibility
described in Article 10.12.1, the results of such
participation shall be Disqualified and a new
period of Ineligibility equal in length to the
original period of Ineligibility shall be added to
the end of the original period of Ineligibility.
The new period of Ineligibility may be adjusted
based on the Driver’s or other Person’s degree
of Fault and other circumstances of the case.
The determination of whether a Driver or other
Person has violated the prohibition against
participation, and whether an adjustment is
appropriate, shall be made by the Anti-Doping
Organisation whose results management led to
the imposition of the initial period of
Ineligibility. This decision may be appealed
under Article 13.
Where a Driver Support Person or other Person
assists a Person in violating the prohibition
against participation during Ineligibility, the FIA
or the competent ASN shall impose sanctions
for a violation pursuant to Article 2.9 for such
assistance.

10.12.4 Wstrzymanie wsparcia finansowego w
okresie nie kwalifikowalności
Ponadto w przypadku naruszenia zasad
antydopingowych, które nie wiąże się z
obniżoną karą jak opisano w art. 10.4 lub 10.5,
FIA i ASN zatrzymają część lub całość wsparcia
finansowego związanego ze sportem lub innych
korzyści otrzymanych przez taką osobę.

10.12.4 Withholding of Financial Support during
Ineligibility
In addition, for any anti-doping rule violation
not involving a reduced sanction as described in
Article 10.4 or 10.5, some or all sport-related
financial support or other sport-related benefits
received by such Person will be withheld by the
FIA and the ASNs.

10.13 Publikacja informacji o karach
Obowiązkowa część każdej kary, obejmuje jej
publikację, zgodnie z art. 14 ust. 3

10.13 Automatic Publication of Sanction
A mandatory part of each sanction shall include
automatic publication, as provided in Article
14.3.

[Komentarz do art. 10: Jednolitość kar jest
[Comment to Article 10: Harmonisation of
jednym z najbardziej poruszanych tematów
sanctions has been one of the most discussed
antydopingowych. Jednolitość oznacza
and debated areas of anti-doping.
stosowanie tych samych zasad i kryteriów w
Harmonisation means that the same rules and
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celu oszacowania faktów w każdym przypadku. criteria are applied to assess the unique facts of
Argumenty przeciwko jednolitości kar opierają
each case. Arguments against requiring
się na różnicach między dyscyplinami, w tym na harmonisation of sanctions are based on
przykład : w niektórych sportach, kierowca jest
differences between sports including, for
profesjonalistą osiągającym dochody ze sportu, example, the following: in some sports, the
a w innych kierowca jest amatorem; w
Driver are professionals making a sizable
dyscyplinach sportowych, w których kariera
income from the sport and in others the Driver
kierowcy jest krótka, standardowy okres
are true amateurs; in those sports where a
niekwalifikowalności ma znacznie większy
Driver ’s career is short, a standard period of
wpływ na kierowcę niż w sportach, w których
Ineligibility has a much more significant effect
kariera jest znacznie dłuższa. Podstawowym
on the Driver than in sports where careers are
argumentem przemawiającym za jednolitością
traditionally much longer. A primary argument
kar jest to, że nie jest sprawiedliwe, aby dwóch
in favour of harmonisation is that it is simply
kierowców z tego samego kraju, którzy w
not right that two Driver from the same country
uzyskają wynik pozytywny za tę samą zakazaną
who test positive for the same Prohibited
substancję w podobnych okolicznościach,
Substance under similar circumstances should
otrzymało różne kary tylko dlatego, że
receive different sanctions only because they
uprawiają różne dyscypliny sportu. Ponadto
participate in different sports. In addition,
elastyczność w nakładaniu kar była często
flexibility in sanctioning has often been viewed
postrzegana jako niedopuszczalna okazja dla
as an unacceptable opportunity for some
niektórych organizacji sportowych do
sporting organisations to be more lenient with
łagodniejszego traktowania osób stosujących
dopers. The lack of harmonisation of sanctions
środki dopingujące. Brak jednolitości kar był
has also frequently been the source of
również często źródłem konfliktów sądowych
jurisdictional conflicts between International
pomiędzy federacjami międzynarodowymi a
Federations and National Anti-Doping
krajowymi organizacjami antydopingowymi.]
Organisations.]
ARTYKUŁ 11 – KONSEKWENCJE W SPORTACH
DRUŻYNOYWCH

ARTICLE 11 – CONSEQUENCES IN TEAM SPORTS

11. Testy drużynowe
W przypadku gdy w Sporcie Drużynowym więcej
niż jeden członek drużyny został powiadomiony
o naruszeniu zasad antydopingowych na mocy
art. 7, FIA lub ASN odpowiedzialny za Zawody,
przeprowadza odpowiednie Testy w zespole
podczas zawodów.

11.1 Testing of the Team
Where, in a Team Sport, more than one
member of a team has been notified of an antidoping rule violation under Article 7 in
connection with an Event, the FIA or the ASN
responsible for the Event shall conduct
appropriate Target Testing on the team during
the Event Period.

11.2 Konsekwencje dla zespołu
11.2.1 Naruszenie zasad antydopingowych
podczas zawodó przez członka zespołu,
automatycznie prowadzi do dyskwalifikacji
wyników uzyskanych przez zespół w tych
zawodach, ze wszystkimi wynikającymi z tego
konsekwencjami dla zespołu i jego członków,
łącznie z utratą medali, punktów i nagród.

11.2 Consequences for the Team
11.2.1 An anti-doping rule violation committed
by a member of a team in connection with an
In-Competition test automatically leads to
Disqualification of the result obtained by the
team in that Competition, with all resulting
consequences for the team and its members,
including forfeiture of any medals, points and
prizes.

11.2.2. Naruszenie zasad antydopingowych
podczas lub w związku z zawodami, przez
członka drużyny, może skutkować
dyskwalifikacją wszystkich wyników uzyskanych
przez drużynę w danych zawodach, wraz z
konsekwencjami dla drużyny i jej członków, w

11.2.2 An anti-doping rule violation committed
by a member of a team occurring during or in
connection with an Event may lead to
Disqualification of all of the results obtained by
the team in that Event with all consequences
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tym utratą medali, punktów i nagród, z
for the team and its members, including
wyjątkiem przypadków opisanych w artykule
forfeiture of all medals, points and prizes,
11.2.3.
except as provided in Article 11.2.3
11.2.3. W przypadku, gdy Kierowca będący
członkiem zespołu dopuścił się naruszenia
przepisów antydopingowych podczas zawodów,
lub w związku z tymi zawodami, a drugi członek
(członkowie) zespołu udowodni (udowodnią), że
nie popełnił (popełnili) żadnego błędu w
związku z tym naruszeniem, wyniki zespołu w
ramach tych zawodów nie zostaną
zdyskwalifikowane, chyba że wyniki mogły
zostać dotknięte przez naruszenie przepisów
antydopingowych.

11.2.3 Where a Driver who is a member of a
team committed an anti-doping rule violation
during or in connection with one Competition in
an Event, if the other member(s) of the team
establish(es) that he/she/they bear(s) No Fault
or Negligence for that violation, the results of
the team in any other Competition(s) in that
Event shall not be Disqualified unless the results
of the team in the Competition(s) other than
the Competition in which the anti-doping rule
violation occurred were likely to have been
affected by the Driver’s anti-doping rule
violation.

11.3 Możliwości dla FIA lub ASN, ustalenia
surowszych skutków dla Drużyn

11.3 Possibility for the FIA or the ASN
responsible for an Event to establish stricter
Consequences for Teams

FIA lub ASN mogą zdecydować o ustanowieniu
zasad dotyczących zawodów, które wiążą się z
bardziej rygorystycznymi konsekwencjami dla
Drużyn niż te określone w art. 11.2.

The FIA or the ASN responsible for an Event
may elect to establish rules for the Event which
impose stricter Consequences for Teams than
those set out in Article 11.2.

[Komentarz do art. 11. 3: Na przykład,
Międzynarodowy Komitet Olimpijski może
określić zasady, które będą wymagać
Dyskwalifikacji drużyny z udziału w Igrzyskach
Olimpijskich w oparciu o mniejszą liczbę
naruszeń zasad antydopingowych w trakcie
trwania Igrzysk].

[Comment to Article 11.3: For example, the
International Olympic Committee could
establish rules which would require
Disqualification of a team from the Olympic
Games based on a lesser number of anti-doping
rule violations during the period of the Games.]

ARTYKUŁ 12 - KARY I SZACOWANIE KOSZTÓW
NA NIEKORZYŚĆ ASN

ARTICLE 12 – SANCTIONS AND ASSESSED COSTS
AGAINST ASNS

12.1 FIA jest upoważniona aby wstrzymać część
lub całość środków finansowych lub innego
niefinansowego wsparcia dla ASN, który nie
podlega pod regulamin.

12.1 The FIA has the authority to withhold some
or all funding or other nonfinancial support to
ASNs that are not in compliance with the
Regulations.

ARTYKUŁ 13 – ODWOŁANIA

ARTICLE 13 – APPEALS

13.1 Decyzje podlegające odwołaniu
13.1 Decisions Subject to Appeal
Od decyzji podjętych na podstawie Regulaminu Decisions made under the Regulations may be
przysługuje prawo do odwołania się w sposób
appealed as set forth below in Articles 13.2 to
określony poniżej w art. 13.2 do 13.7 lub w inny 13.7 or as otherwise provided in the
sposób określony w Regulaminie, Kodeksie lub
Regulations, the Code or the International
w Standardach Międzynarodowych. Decyzje
Standards. Such decisions shall remain in effect
pozostają aktualne w czasie trwania procesu
while under appeal unless the appellate body
odwoławczego, chyba że organ administracyjny orders otherwise. Before an appeal is
postanowi inaczej. Przed rozpoczęciem procesu, commenced, any post-decision review provided
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należy dokończyć wszystkie kontrole i
or in the Anti-Doping Organisation’s rules must
przeglądy, tak jak przewidziano w przepisach
be exhausted, provided that such review
Organizacji Antydopingowej lub w jej
respects the principles set forth in Article 13.2.2
regulaminie, pod warunkiem, że takie przeglądy below (except as provided in Article 13.1.3).
będą zgodne z zasadami określonymi w
Artykule 13.2.2 poniżej (z wyjątkiem
postanowień Artykułu 13.1.3).
13.1.1 Zakres kontroli
Zakres kontroli w przypadku odwołania
obejmuje wszystkie kwestie istotne dla sprawy i
wyraźnie nie ogranicza się do kwestii lub
zakresu kontroli przed pierwotną decyzja.

13.1.1 Scope of Review Not Limited
The scope of review on appeal includes all
issues relevant to the matter and is expressly
not limited to the issues or scope of review
before the initial decision-maker.

13.1.2 CAS nie może odroczyć odwołania.
Podejmując decyzję, CAS nie może naruszać
swobody decyzyjnej organu, którego decyzja
jest przedmiotem odwołania.

13.1.2 CAS Shall Not Defer to the Findings Being
Appealed
In making its decision, CAS need not give
deference to the discretion exercised by the
body whose decision is being appealed.

Komentarz do art. 13.1.2: Postępowania CAS są
de novo. Poprzednie postępowania nie
ograniczają dowodów ani nie mają znaczenia
podczas przesłuchania przed CAS].

[Comment to Article 13.1.2: CAS proceedings
are de novo. Prior proceedings do not limit the
evidence or carry weight in the hearing before
CAS.]

13.1.3 WADA nie jest zobowiązana do podjęcia
się innych rozwiązań, w przypadku, gdy WADA
ma prawo do odwołania się zgodnie z art. 13 i
żadna inna strona nie odwołała się od
ostatecznej decyzji w ramach procedury FIA,
WADA może odwołać się od takiej decyzji
bezpośrednio do CAS bez konieczności podjęcia
się innych rozwiązań w ramach procedury FIA

13.1.3 WADA Not Required to Exhaust Internal
Remedies Where WADA has a right to appeal
under Article 13 and no other party has
appealed a final decision within the FIA’s
process, WADA may appeal such decision
directly to CAS without having to exhaust other
possible remedies in the FIA’s proces

Komentarz do art. 13.1.3: W przypadku gdy
decyzja została wydana przed ostatnim etapem
procesu FIA (np. pierwszą rozprawą) i żadna ze
stron nie zdecyduje się odwołać od tej decyzji
do następnego etapu procesu FIA (np. do
zarządu), WADA może pominąć pozostałe etapy
procesu wewnętrznego FIA i odwołać się
bezpośrednio do CAS].

[Co
mment to Article 13.1.3: Where a decision has
been rendered before the final stage of the
FIA’s process (for example, a first hearing) and
no party elects to appeal that decision to the
next level of the FIA’s process (e.g. the
Managing Board), WADA may bypass the
remaining steps in the FIA’s internal process
and appeal directly to CAS.]

13.2 Odwołania od decyzji obejmujących
Naruszenie Zasad Antydopingowych,
Tymczasowego Zawieszenia i Uznania Decyzji i
Jurysdykcji.

13.2 Appeals from Decisions regarding AntiDoping Rule Violations, Consequences,
Provisional Suspensions, Recognition of
Decisions and Jurisdiction

Od następujących decyzji można się odwołać
wyłącznie w sposób określony w art. 13.2-13.7:
- Decyzja, że doszło do naruszenia zasad
antydopingowych;

The following decisions may be appealed
exclusively as provided in Articles 13.2 to 13.7:
– a decision that an anti-doping rule violation
was committed;
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- decyzja nakładająca lub nie nakładająca
– a decision imposing Consequences or not
Konsekwencje za naruszenie przepisów
imposing Consequences for an anti-doping rule
antydopingowych;
violation;
- Decyzja, że nie doszło do naruszenia zasad
– a decision that no anti-doping rule violation
antydopingowych;
was committed;
- Decyzja, że postępowanie w sprawie
– a decision that an anti-doping rule violation
naruszenia przepisów antydopingowych nie
process proceeding cannot go forward for
może być kontynuowane ze względów
procedural reasons (including, for example,
formalnych (w tym, na przykład, z powodu
prescription);
przedawnienia);
– a decision by WADA not to grant an exception
- Decyzja WADA o nieprzyznaniu odstępstwa od to the six-month notice requirement for a
wymogu sześciomiesięcznego okresu
retired Driver to return to Competition under
wypowiedzenia w odniesieniu do powrotu
Article 5.7.1;
kierowcy z emerytury do zawodów, o którym
– a decision by WADA assigning results
mowa w art. 5.7.1;
management under Article 7.1 of the Code;
- Decyzja WADA powierzająca proces na mocy
– a decision by the FIA not to bring forward an
art. 7.1 Kodeksu;
Adverse Analytical Finding or an Atypical
- Decyzja FIA o nieprzedstawianiu
Finding as an anti-doping rule violation, or a
Negatywnego Wyniku Analitycznego lub
decision not to go forward with an anti-doping
Nietypowego Wyniku jako naruszenia zasad
rule violation after an investigation under
antydopingowych lub decyzja o zaniechanie
Article 7.7;
dalszego postępowania w sprawie naruszenia
– a decision to impose a Provisional Suspension
zasad antydopingowych po przeprowadzeniu
as a result of a Provisional Hearing;
dochodzenia na mocy art. 7.7;
– the FIA’s failure to comply with Article 7.9;
- Decyzja o nałożeniu tymczasowego
– a decision that the FIA lacks jurisdiction to
zawieszenia w wyniku przesłuchania;
rule on an alleged antidoping rule violation or
- Niespełnienie przez FIA wymogów art. 7.9;
its Consequences;
- Decyzja, że FIA nie posiada kompetencji do
– a decision to suspend, or not suspend, a
orzeczenia w sprawie rzekomego naruszenia
period of Ineligibility or to reinstate, or not
przepisów antydopingowych lub jego
reinstate, a suspended period of Ineligibility
konsekwencji;
under Article 10.6.1;
- Decyzja o zawieszeniu lub nie zawieszeniu
– a decision under Article 10.12.3; and
okresu kwalifikowalności lub o przywróceniu
lub nie przywróceniu zawieszonego okresu
kwalifikowalności na mocy art. 10.6.1;
- Decyzja na mocy art. 10.12.3; oraz
-Decyzja FIA o nieuznaniu innej decyzji
-a decision by the FIA not to recognise another
organizacji antydopingowej na mocy art. 15.
Anti-Doping Organisation’s decision under
Article 15.
13.2.1 Odwołania dotyczące kierowców na
poziomie międzynarodowym lub imprez
międzynarodowych

13.2.1 Appeals involving International-Level
Drivers or International Events

W przypadkach wynikających z udziału w
In cases arising from participation in an
imprezie międzynarodowej lub w przypadkach
International Event or in cases involving
dotyczących kierowców na poziomie
International-Level Drivers, the decision may be
międzynarodowym, od decyzji można się
appealed exclusively to CAS.
odwołać wyłącznie do CAS.
[Komentarz do art. 13.2.1: Decyzje CAS są
[Comment to Article 13.2.1: CAS decisions are
ostateczne i wiążące, z wyjątkiem kontroli
final and binding except for any review required
wymaganych przez prawo które mogą być
by law applicable to the annulment or
wykorzystane do uchylenia lub egzekwowania
enforcement of arbitral awards.]
wyroków sądu].
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13.2.2 Odwołania obejmujące innych
13.2.2 Appeals involving Other Drivers or
kierowców lub innych osób
Others Persons
W przypadkach gdy art. 13.2.1 nie ma
In cases where Article 13.2.1 is not applicable,
zastosowania, od decyzji można się odwołać do the decision may be appealed to a nationalorganu odwoławczego na szczeblu krajowym,
level appeal body, being an independent and
będącego niezależnym i bezstronnym organem
impartial body established in accordance with
ustanowionym zgodnie z zasadami przyjętymi
rules adopted by the National Anti-Doping
przez krajową organizację antydopingową,
Organisation having jurisdiction over the Driver
która sprawuje jurysdykcję nad kierowcą lub
or other Person. The rules for such appeal shall
inną osobą. Zasady dotyczące takiego
respect the following principles: a timely
odwołania są zgodne z : Terminowym
hearing; a fair and impartial hearing panel; the
przesłuchaniem, sprawiedliwym i bezstronnym
right to be represented by counsel at the
zespołem ds. przesłuchań, prawem do
Person’s own expense; and a timely, written,
reprezentowania danej osoby przez doradcę na reasoned decision. If the National Anti-Doping
jej własny koszt oraz terminowym wydaniem
Organisation has not established such a body,
decyzji na piśmie wraz z uzasadnieniem. Jeżeli
the decision may be appealed to CAS in
krajowa organizacja antydopingowa nie
accordance with the provisions applicable
ustanowiła takiego organu, od decyzji można się before such court.
odwołać do CAS zgodnie z przepisami mającymi
zastosowanie przed takim sądem.
13.2.3 Osoby upoważnione do odwoływania
W sprawach określonych w art. 13.2.1
następujące strony mają prawo do odwołania
się do CAS:
a. kierowca lub inna osoba, której dotyczy
decyzja
b. druga strona w sprawie, w której
podjęto decyzję;
c. FIA
d. Organizacja antydopingowa osoby, w
kraju jej zamieszkania lub krajach gdzie
dana osoba posiada licencje.
e. Międzynarodowy Komitet Olimpijski lub,
Międzynarodowy
Komitet
Paraolimpijski, w przypadku gdy decyzja
może mieć skutek w związku z
igrzyskami
olimpijskimi
lub
paraolimpijskimi, włącznie z decyzjami
wpływającymi na kwalifikacje do udziału
w
igrzyskach
olimpijskich
lub
paraolimpijskich; oraz
f. WADA

13.2.3 Persons Entitled to Appeal
In cases under Article 13.2.1, the following
parties shall have the right to appeal to CAS:

W przypadkach, podlegających art: 13.2.2,
strony mające prawo do odwołania, podlegają
pod przepisy Krajowej Organizacji
Antydopingowej na poziomie krajowym, ale
obejmują co najmniej następujące strony:

In cases under Article 13.2.2, the parties having
the right to appeal to the national-level appeal
body shall be as provided in the rules of the
National Anti-Doping Organisation but, at least,
shall include the following parties:

a. the Driver or other Person who is the subject
of the decision being appealed; b. the other
party to the case in which the decision was
rendered;
c. the FIA;
d. the National Anti-Doping Organisation of the
Person’s country of residence or countries
where the Person is a national or a licenceholder;
e. the International Olympic Committee or
International Paralympic Committee, as
applicable, where the decision may have an
effect in relation to the Olympic Games or
Paralympic Games, including decisions affecting
eligibility for the Olympic Games or Paralympic
Games; and

f. WADA.
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kierowca lub inna osoba, której dotyczy a. the Driver or other Person who is the subject
of the decision being appealed; b. the other
decyzja
druga strona w sprawie, w której party to the case in which the decision was
rendered;
podjęto decyzję;
c. the FIA;
FIA
d. the National Anti-Doping Organisation of the
Krajowa Organizacja Antydopingowa w
country where the Person is a licence-holder;
którym dana osoba posiada licencję
and
WADA
e. WADA

W przypadkach, podlegających pod art. 13.2.2,
WADA, Międzynarodowy Komitet Olimpijski lub
Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski oraz
FIA mają również prawo odwołania się do CAS z
poszanowaniem decyzji organu kontrolnego na
szczeblu krajowym. Każda strona składająca
odwołanie jest uprawniona do pomocy CAS w
uzyskaniu wszystkich istotnych informacji od
Organizacji Antydopingowej, której decyzja jest
przedmiotem odwołania, a informacje zostaną
przekazane zgodnie z decyzją CAS.
Niezależnie od innych postanowień, jedyną
osobą, która może odwołać się od
Tymczasowego Zawieszenia jest Kierowca lub
inna osoba, na którą nałożono Tymczasowe
Zawieszenie.

For cases under Article 13.2.2, WADA, the
International Olympic Committee or
International Paralympic Committee, and the
FIA shall also have the right to appeal to CAS
with respect to the decision of the nationallevel reviewing body. Any party filing an appeal
shall be entitled to assistance from CAS to
obtain all relevant information from the AntiDoping Organisation whose decision is being
appealed and the information shall be provided
if CAS so directs.
Notwithstanding any other provision herein,
the only Person who may appeal against a
Provisional Suspension is the Driver or other
Person upon whom the Provisional Suspension
is imposed.

13.2.4 Odwołanie wzajemne i inne Dalsze
dopuszczalne odwołania
Odwołania wzajemne i inne dalsze odwołania
wnoszone przez każdego z pozwanych są
dozwolone, w szczególności w sprawach
wniesionych do CAS na mocy kodeksu. Każda
strona mająca prawo do odwołania się na mocy
art. 13 musi złożyć odwołanie wzajemne lub
dalsze odwołanie najpóźniej z odpowiedzią
strony.

13.2.4 Cross Appeals and other Subsequent
Appeals Allowed
Cross appeals and other subsequent appeals by
any respondent named in cases brought to CAS
under the Code are specifically permitted. Any
party with a right to appeal under this Article 13
must file a cross appeal or subsequent appeal at
the latest with the party’s answer

Komentarz do art. 13.2.4: Przepis ten jest
konieczny, ponieważ od 2011 r. przepisy CAS
nie zezwalają już kierowcom na prawo do
odwołania wzajemnego gdy

[Comment to Article 13.2.4: This provision is
necessary because since 2011, CAS rules no
longer permit a Driver the right to cross appeal
when an Anti

Organizacja Antydopingowa odwołuje się od
decyzji po tym jak upłynął czas kierowcy na
odwołanie. Przepis ten pozwala na pełne
przesłuchanie wszystkich stron].

Doping Organisation appeals a decision after
the Driver’s time for appeal has expired. This
provision permits a full hearing for all parties.]

13.3 Brak decyzji w terminie

13.3 Failure to Render a Timely Decision

Jeżeli FIA nie wyda decyzji, czy doszło do
Where, in a particular case, the FIA fails to
naruszenia przepisów antydopingowych w
render a decision with respect to whether an
terminie wcześniej ustalonym przez WADA,
anti-doping rule violation was committed within
WADA może zdecydować się na odwołanie
a reasonable deadline set by WADA, WADA may
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bezpośrednio do CAS, zakładając że brak decyzji elect to appeal directly to CAS as if the FIA had
oznacza stwierdzenie braku naruszenia
rendered a decision finding no antidoping rule
przepisów antydopingowych przez FIA. Jeżeli
violation. If the CAS hearing panel determines
zespół CAS ustali, że doszło do naruszenia
that an antidoping rule violation was committed
przepisów antydopingowych i że działania
and that WADA acted reasonably in electing to
WADA są uzasadnione, decydując się na
appeal directly to CAS, then WADA’s costs and
odwołanie bezpośrednio do CAS, wówczas
attorney fees in prosecuting the appeal shall be
koszty i honoraria adwokackie WADA związane
reimbursed to WADA by the FIA.
z postępowaniem odwoławczym będą
zwrócone przez FIA.
[Komentarz do art. 13.3: Biorąc pod uwagę
różne okoliczności każdej sprawy naruszenia
przepisów antydopingowych i procesu z tym
związanym, nie jest realne ustalenie stałego
terminu, w którym FIA musi wydać decyzję,
zanim WADA będzie interweniować, odwołując
się bezpośrednio do CAS. Jednakże przed
podjęciem działania, WADA skonsultuje się z FIA
w celu złożenia wyjaśnień, dlaczego decyzja nie
została jeszcze wydana].

[Comment to Article 13.3: Given the different
circumstances of each antidoping rule violation
investigation and results management process,
it is not feasible to establish a fixed time period
for the FIA to render a decision before WADA
may intervene by appealing directly to CAS.
Before taking such action, however, WADA will
consult with the FIA and give the FIA an
opportunity to explain why it has not yet
rendered a decision.]

13.4 Odwołania dotyczące TUE
Od decyzji dotyczących TUE można się odwołać
wyłącznie w sposób przewidziany w art. 4.4.

13.4 Appeals relating to TUE
TUE decisions may be appealed exclusively as
provided in Article 4.4.

13.5 Powiadomienia o decyzjach dotyczących
odwołania się
Organizacja antydopingowa będąca stroną w
postępowaniu odwoławczym niezwłocznie
przekazuje decyzję w sprawie odwołania
kierowcy lub innej osobie oraz tym
organizacjom antydopingowym, które mają
prawo do odwołania się zgodnie z art. 13.2.3,
jak określono w art. 14.2.

13.5 Notification of Appeal Decisions
Any Anti-Doping Organisation that is a party to
an appeal shall promptly provide the appeal
decision to the Driver or other Person and to
the other Anti-Doping Organisations that would
have been entitled to appeal under Article
13.2.3 as provided under Article 14.2.

13.6 Odwołania od decyzji na mocy z art. 12
Od decyzji FIA na mocy Artykułu 12, ASN
przysługuje prawo do odwołania wyłącznie do
CAS.

13.6 Appeals from Decisions Pursuant to Article
12
Decisions by the FIA pursuant to Article 12 may
be appealed exclusively to CAS by the ASN
concerned.

13.7 Czas wnoszenia odwołań
13.7.1 Odwołania do CAS
Czas na wniesienie odwołania do CAS wynosi
dwadzieścia jeden dni od daty otrzymania
decyzji. Niezależnie od powyższego, odwołanie
powinno zostać złożone przez stronę
upoważnioną ale nieuczestniczącą w
postępowaniu, które doprowadziło do
odwołania się od decyzji:

13.7 Time for Filing Appeals
13.7.1 Appeal to CAS
The time to file an appeal to CAS shall be
twenty-one days from the date of receipt of the
decision by the appealing party. The above
notwithstanding, the following shall apply in
connection with appeals filed by a party entitled
to appeal but which was not a party to the
proceedings that led to the decision being
appealed:

Str. 65 z 117
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

a.

b.

Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA 2020
W terminie piętnastu dni od decyzji,
a. Within fifteen days from notice of the
strona lub strony mają prawo
decision, such party/parties shall have
zażądać od organu, który wydał
the right to request a copy of the case
decyzję,
kopie
dokumentacji
file from the body that issued the
sprawy;
decision;
Jeżeli wniosek zostanie złożony w
b. b. If such a request is made within the
terminie piętnastu dni, strona
fifteen-day period, the party making
składająca taki wniosek ma
such request shall have twenty-one days
dwadzieścia jeden dni od otrzymania
from receipt of the file to file an appeal
dokumentacji na złożenie odwołania
to CAS.
do CAS.

Niezależnie od powyższego, termin na
odwołanie przez WADA upływa w późniejszym
terminie od:
a.

b.

Dwadzieścia jeden od ostatniego dnia, w
którym inna strona w sprawie mogła się
odwołać, lub
Dwadzieścia jeden dni od uzupełnienia
przez WADA pełnej dokumentacji
związanej z decyzją.

13.7.2. Odwołania na mocy art. 13.2.2.
Czas na wniesienie odwołania do niezależnego i
bezstronnego organu ustanowionego na
szczeblu krajowym zgodnie z przepisami
ustanowionymi przez Krajową Organizację
Antydopingową jest określony w tych samych
przepisach Krajowej Organizacji
Antydopingowej.
Niezależnie od powyższego, termin złożenia
odwołania lub interwencji przez WADA upływa
w późniejszym terminie od:
a. Dwadzieścia jeden dni od ostatniego dnia w
którym każda strona mogła złożyć
odwołanie
b. Dwadzieścia jeden dni od kiedy Wada
uzupełni dokumentację związaną z decyzją.
ARTYKUŁ 14 - POUFNOŚĆ I RAPORTY
14.1 Informacje dotyczące niekorzystnych
wyników testów, wyników nietypowych i innych
potwierdzonych przypadków naruszenia zasad
antydopingowych
14.1.1 Zawiadomienie o naruszeniu przepisów
antydopingowych skierowane przeciwko
kierowcom lub innym osobom jest

The above notwithstanding, the filing deadline
for an appeal or intervention filed by WADA
shall be the later of:
a. Twenty-one days after the last day on
which any other party in the case could
have appealed, or
b. Twenty-one days after WADA’s receipt of
the complete file relating to the decision.

13.7.2 Appeals under Article 13.2.2
The time to file an appeal to an independent
and impartial body established at national level
in accordance with rules established by the
National Anti-Doping Organisation shall be
indicated by the same rules of the National
Anti-Doping Organisation
The above notwithstanding, the filing deadline
for an appeal or intervention filed by WADA
shall be the later of:

a. Twenty-one days after the last day on which
any other party in the case could have
appealed, or
b. Twenty-one days after WADA’s receipt of the
complete file relating to the decision
ARTICLE 14 – CONFIDENTIALITY AND
REPORTING
14.1 Information concerning Adverse Analytical
Findings, Atypical Findings, and Other Asserted
Anti-Doping Rule Violations

14.1.1 Notice of Anti-Doping Rule Violations to
Drivers and other Persons Notice to Drivers or
other Persons of anti-doping rule violations
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przekazywane zgodnie z art. 7 i 14.
asserted against them shall be given as
Zawiadomienie kierowcy lub innej osoby
provided under Articles 7 and 14. Notice to a
będącej członkiem ASN może zostać przekazane Driver or other Person who is a member of an
przez ASN.
ASN may be accomplished by delivery of the
notice to the ASN.
14.1.2 Zawiadomienie krajowych organizacji
antydopingowych ASN i WADA
Zawiadomienie o stwierdzeniu naruszenia
przepisów antydopingowych kierowane do
Krajowej Organizacji Antydopingowej, ASN i
Światowej Agencji Antydopingowej jest
przekazywane zgodnie z art. 7 i 14,
równocześnie z zawiadomieniem kierowcy lub
innej osoby.

14.1.2 Notice to the National Anti-Doping
Organisations the ASNs and WADA
Notice of the assertion of an anti-doping rule
violation to the National Anti-Doping
Organisation the ASN concerned and WADA
shall be given as provided under Articles 7 and
14, simultaneously with the notice to the Driver
or other Person

14.1.3 Informacje zawarte w powiadomieniu o
naruszeniu zasad antydopingowych
Informacje zawarte w powiadomieniu o
naruszeniu na mocy art. 2.1 obejmują :
- imię i nazwisko kierowcy,
- Kraj
- Sport oraz dyscyplinę,
- Poziom sportowy kierowcy,
- Czy był to test podczas zawodów czy poza
zawodami,
- Datę pobrania próbki,
- Wynik analizy zgłoszony przez laboratorium,
oraz
- Wszelkie inne informacje wymagane przez
Międzynarodowy Standard Badań i Dochodzeń

14.1.3 Content of an Anti-Doping Rule Violation
Noticefication
Notification of an anti-doping rule violation
under Article 2.1 shall include:
-the Driver’s name,
- his country,
- the sport and the discipline of the Driver
within the sport,
- the Driver’s competitive level,
- whether the test was In-Competition or Outof-Competition,
- the date of Sample collection,
- the analytical result reported by the
laboratory, and
- any other information as required by the
International Standard for Testing and
Investigations

Powiadomienie o naruszeniu przepisów innych
niż te, o których mowa w art. 2.1, musi zawierać
informację o naruszeniu przepisów oraz o
podstawie stwierdzonego naruszenia.

14.1.4 Status raportów
Z wyjątkiem dochodzenia którego skutkiem nie
jest powiadomienie o naruszeniu przepisów
antydopingowych zgodnie z art. 14.1.1, Krajowa
Organizacja Antydopingowa i WADA powinna
być regularnie informowana o statusie i
ustaleniach kontroli lub postępowania
prowadzonego zgodnie z art. 7, 8 lub 13 i
powinna otrzymać natychmiastowe, pisemne,
uzasadnione wyjaśnienie lub decyzję opisującą
sposób rozwiązania sprawy.
14.1.5 Poufność
Podmioty upoważnione nie ujawniają informacji
poza krąg osób, które muszą je znać, do

Notification of anti-doping rule violations other
than under Article 2.1 shall include the rule
violated and the basis of the asserted violation.

14.1.4 Status Reports
Except with respect to investigations which
have not resulted in notification of an antidoping rule violation pursuant to Article 14.1.1,
National Anti-Doping Organisations and WADA
shall be regularly updated on the status and
findings of any review or proceedings
conducted pursuant to Article 7, 8 or 13 and
shall be provided with a prompt, written,
reasoned explanation or decision explaining the
resolution of the matter

14.1.5 Confidentiality
The recipient entities shall not disclose this
information beyond those Persons with a need
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momentu publicznego udostępnienia ich przez
to know until the FIA has made Public
FIA, lub do terminu ich udostępnienia
Disclosure or has failed to make Public
określonego w Artykule 14.3
Disclosure within the time limits set out in
Article 14.3.
14.2 Powiadomienie o decyzji związanej z
naruszeniem przepisów antydopingowych i
wniosek o przekazanie dokumentów
14.2.1. Decyzje o naruszeniu przepisów
antydopingowych wydane zgodnie z art. 7.11,
8.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.12.3 lub 13.5 zawierają
pełne uzasadnienie, w tym, w stosownych
przypadkach, powód, dla którego nie została
nałożona maksymalna kara. Jeżeli decyzja nie
została wydana w języku angielskim lub
francuskim, FIA przedstawia krótkie
streszczenie decyzji w języku angielskim lub
francuskim wraz z uzasadnieniem.

14.2 Notice of Anti-Doping Rule Violation
Decisions and Request for Files
14.2.1 Anti-doping rule violation decisions
rendered pursuant to Articles 7.11, 8.2, 10.4,
10.5, 10.6, 10.12.3 or 13.5 shall include the full
reasons for the decision, including, if applicable,
the reason why the greatest possible
Consequences were not imposed. Where the
decision is not in English or French, the FIA shall
provide a short English or French summary of
the decision and the supporting reasons.

14.2.2. Organizacja antydopingowa mająca
prawo do odwołania się od decyzji otrzymanej
zgodnie z art. 14.2.1 może w ciągu piętnastu dni
od jej otrzymania zwrócić się z wnioskiem o
przekazanie wszystkich dokumentów
związanych z tą decyzją.

14.2.2 An Anti-Doping Organisation having a
right to appeal a decision received pursuant to
Article 14.2.1 may, within fifteen days of
receipt, request a copy of the full case file
pertaining to the decision.

14.3 Publiczne ujawnianie informacji
14.3.1 Tożsamość Kierowcy lub innej Osoby,
którą FIA oskarżyło o naruszenie przepisów
antydopingowych, może zostać publicznie
ujawniona przez FIA jedynie po powiadomieniu
tej osoby zgodnie z art. 7.3-7.7, a jednocześnie
po powiadomieniu WADA i Krajowej Organizacji
Antydopingowej Kierowcy zgodnie z art. 14.1.2.

14.3 Public Disclosure
14.3.1 The identity of any Driver or other
Person who is asserted by the FIA to have
committed an anti-doping rule violation may be
Publicly Disclosed by the FIA only after notice
has been provided to the Driver or other Person
in accordance with Articles 7.3 to 7.7, and
simultaneously to WADA and to the National
Anti-Doping Organisations of the Driver or other
Person in accordance with Article 14.1.2.

14.3.2 Nie później niż dwadzieścia dni po
wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie
odwołania zgodnie z art. 13.2.1 lub 13.2.2, po
uchyleniu takiego odwołania lub po oddaleniu
przesłuchania zgodnie z art. 8 lub jeśli nie
zakwestionowano w odpowiednim czasie
stwierdzenia naruszenia przepisów
antydopingowych, FIA musi publicznie
sformować rozporządzenie sprawy
antydopingowej, zawierając:

14.3.2 No later than twenty days after a final
appellate decision has been rendered under
Article 13.2.1 or 13.2.2, or such appeal has been
waived, or a hearing in accordance with Article
8 has been waived, or the assertion of an antidoping rule violation has not been challenged in
a timely fashion, the FIA must Publicly Report
the disposition of the anti-doping matter
including:

- wymiar kary
- naruszenie przepisu antydopingowego
- Imię i nazwisko osoby która naruszyła przepisy

- the discipline,
- the anti-doping rule violated,
- the name of the Driver or other Person having
committed the violation,
- the Prohibited Substance or Prohibited
Method involved (if any), and

- Nazwe substancji zabronionej lub zakazanej
metody, oraz
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- nałożone Konsekwencje.
- the Consequences imposed.
FIA musi również w ciągu dwudziestu dni złożyć
publiczne sprawozdanie z decyzji, opisując
naruszenie oraz zawierając informacje
wymienione powyżej.

The FIA must also Publicly Report, within
twenty days, appeal decisions concerning antidoping rule violations, including the information
described above.

14.3.3. W każdym przypadku, gdzie po
przesłuchaniu lub odwołaniu, stwierdzono że
Kierowca lub inna osoba nie dopuściła się
naruszenia przepisów antydopingowych,
decyzja może zostać udostępniona publicznie
jedynie za zgodą Kierowcy lub innej osoby,
której decyzja dotyczy. FIA dołoży należytych
starań w celu uzyskania takiej zgody, a w
przypadku jej uzyskania publicznie opublikuje
decyzję w całości lub w formie zatwierdzonej
przez kierowcę.

14.3.3 In any case where it is determined, after
a hearing or appeal, that the Driver or other
Person did not commit an anti-doping rule
violation, the decision may be Publicly Disclosed
only with the consent of the Driver or other
Person who is the subject of the decision. The
FIA shall use reasonable efforts to obtain such
consent and, if consent is obtained, shall
Publicly Disclose the decision in its entirety or in
such redacted form as the Driver or other
Person may approve.

14.3.4 Publikacji dokonuje się co najmniej
poprzez zamieszczenie wymaganych informacji
na stronie internetowej FIA lub opublikowanie
ich w inny sposób, pozostawiając dane
informacje dostępne na okres jednego miesiąca
lub na czas trwania okresu niekwalifikowalności,
w zależności od tego, który z tych okresów jest
dłuższy.

14.3.4 Publication shall be accomplished at a
minimum by posting the required information
on the FIA’s website or publishing it through
other means and leaving the information up for
one month or the duration of any period of
Ineligibility, whichever is the longer.

14.3.5 Ani FIA, ani ASN, ani żaden urzędnik
żadnego z tych organów nie może publicznie
komentować sprawy w toku (w przeciwieństwie
do ogólnego opisu procesu ), z wyjątkiem
odpowiedzi na publiczne komentarze dotyczące
kierowcy, lub innej osoby, przeciwko której
stwierdzono naruszenie przepisów
antydopingowych.

14.3.5 Neither the FIA, nor the ASNs, nor any
official of either body shall publicly comment on
the specific facts of any pending case (as
opposed to general description of process and
science) except in response to public comments
attributed to the Driver, the other Person
against whom an anti-doping rule violation is
asserted, or their representatives.

14.3.6. Obowiązek publicznego raportowania
opisany w art. 14.3.2 nie jest wymagany w
przypadku, gdy Kierowca lub inna osoba,
przeciwko której stwierdzono naruszenie
przepisów antydopingowych, jest osobą
nieletnia. Ewentualne Publiczne Raporty w
sprawie dotyczącej Osoby nieletniej muszą być
odpowiednie do stanu faktycznego sprawy i jej
okoliczności.

14.3.6 The mandatory Public Reporting required
in Article 14.3.2 shall not be required where the
Driver or other Person who has been found to
have committed an anti-doping rule violation is
a Minor. Any optional Public Reporting in a case
involving a Minor shall be proportionate to the
facts and circumstances of the case

14.3.7 O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej,
powiadomienia na podstawie Regulaminu są
właściwe tylko wtedy, gdy zostały sporządzone
w formie pisemnej. Fax i poczta elektroniczna
jest dozwolona.

14.3.7 Except where expressly stated otherwise,
notice under the Regulations shall be effective
only if it is in writing. Faxes and email are
permitted.

Str. 69 z 117
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA 2020
14.3.8 Każde powiadomienie zgodne z
14.3.8 Any notice given under the Regulations
Regulaminem, w przypadku braku
shall, in the absence of earlier receipt, be
wcześniejszego doręczenia, uważa się za
deemed to have been duly given as follows:
poprawnie złożone w następujący sposób:
a. jeśli dostarczono osobiście;
a. if delivered personally, on delivery;
b. w przypadku wysłania pocztą priorytetową, w b. if sent by first class post, two clear working
przeciągu dwóch dni roboczych od daty
days after the date of posting;
nadania;
c. if sent by airmail, six clear working days after
c) w przypadku przesłania pocztą lotniczą - w
the date of posting;
przeciągu sześciu dni roboczych od daty
d. if sent by fax, on the expiration of 48 hours
nadania;
after the time it was sent;
d. w przypadku przesłania faksem - po upływie
e. if sent by email, at the time at which it was
48 godzin od momentu wysłania;
sent.
e. w przypadku wysłania pocztą elektroniczną po upływie 48 godzin od momentu wysłania
14.4 Raporty statystyczne
FIA publikuje, co najmniej raz w roku, ogólne
sprawozdanie statystyczne ze swoich działań w
zakresie kontroli antydopingowej wraz z kopią
dla WADA. FIA może również udostępnić
sprawozdanie zawierające nazwisko każdego
kierowcy który przeszedł testy wraz z datą
badania.

14.4 Statistical Reporting
The FIA shall, at least annually, publish a
general statistical report of its Doping Control
activities with a copy provided to WADA. The
FIA may also publish reports showing the name
of each Driver tested and the date of Testing.

14.5 Centrum Informacji o Kontroli Dopingowej
Aby ułatwić koordynacje między testami i
uniknąć niepotrzebnego powielania testów
przez różne organizacje antydopingowe, FIA
zgłasza wszystkie badania w trakcie zawodów i
poza zawodami do punktu kontroli WADA,
korzystając z systemu ADAMS, tak szybko jak to
możliwe po przeprowadzeniu takiego testu.
Informacje te zostaną udostępnione zgodnie z
obowiązującymi przepisami, kierowcy, ASN,
krajowej organizacji antydopingowej kierowcy,
FIA i wszystkim innym organizacjom
antydopingowym posiadającym uprawienia do
przeprowadzania testów na kierowcy.

14.5 Doping Control Information Clearinghouse
To facilitate coordinated test distribution
planning and to avoid unnecessary duplication
of Testing by the various Anti-Doping
Organisations, the FIA shall report all InCompetition and Out-ofCompetition tests on
Drivers to the WADA clearinghouse, using
ADAMS, as soon as possible after such tests
have been conducted. This information will be
made accessible, where appropriate and in
accordance with the applicable rules, to the
Driver, the ASN that issued the licence to the
Driver, the Driver’s National Anti-Doping
Organisation, the FIA and any other Anti-Doping
Organisations with Testing authority over the
Driver.

14.6 Ochrona danych osobowych
14.6 Data Privacy
14.6.1 FIA może zbierać, przechowywać,
14.6.1 The FIA may collect, store, process or
przetwarzać lub ujawniać dane osobowe
disclose personal information relating to Drivers
dotyczące Kierowców i innych Osób, jeżeli jest
and other Persons where necessary and
to konieczne i potrzebne do prowadzenia
appropriate to conduct their anti-doping
działań antydopingowych zgodnie z Kodeksem,
activities under the Code, the International
Międzynarodowymi Standardami (w tym w
Standards (including specifically the
szczególności Międzynarodowym Standardem
International Standard for the Protection of
Ochrony Prywatności i Danych Osobowych) oraz Privacy and Personal Information) and the
Regulaminem.
Regulations
14.6.2 Uznaje się że każdy kto, zgodnie z
14.6.2 Any Participant who submits information
Regulaminem przekazuje informacje, w tym
including personal data to any Person in
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dane osobowe, wyraził zgodę, zgodnie z
accordance with the Regulations shall be
obowiązującymi przepisami o ochronie danych
deemed to have agreed, pursuant to applicable
osobowych lub w inny sposób, na gromadzenie, data protection laws and otherwise, that such
przetwarzanie, ujawnianie i wykorzystywanie
information may be collected, processed,
takich informacji do celów realizacji
disclosed and used by such Person for the
Regulaminu, zgodnie z Międzynarodowym
purposes of the implementation of the
Standardem Ochrony Prywatności i Danych
Regulations, in accordance with the
Osobowych i w inny niezbędny sposób na
International Standard for the Protection of
potrzeby regulaminu.
Privacy and Personal Information and otherwise
as required to implement the Regulations
ARTYKUŁ 15 - Składanie oraz uznawanie decyzji

ARTICLE 15 – APPLICATION AND RECOGNITION
OF DECISIONS

15.1 Z zastrzeżeniem prawa do odwołania
przewidzianego w art. 13, testy, wyniki
przesłuchań lub inne decyzje sądowe każdego z
Sygnatariuszy, które są zgodne z Kodeksem i
leżą w zakresie uprawnień Sygnatariusza, mają
zastosowanie na całym świecie oraz są
uznawane przez FIA i wszystkie ASN.

15.1 Subject to the right to appeal provided in
Article 13, Testing, hearing results or other final
adjudications of any Signatory which are
consistent with the Code and are within the
Signatory’s authority shall be applicable
worldwide and shall be recognised and
respected by the FIA and all ASNs.

[Komentarz do art. 15.1: Zakres uznania TUE
innych organizacji antydopingowych określa art.
4 ust. 5 oraz Międzynarodowa Norma Użycia W
Celach Terapeutycznych].

[Comment to Article 15.1: The extent of
recognition of TUE decisions of other AntiDoping Organisations shall be determined by
Article 4.5 and the International Standard for
Therapeutic Use Exemptions.]

15.2 FIA i ASN uznają środki zastosowane przez
inne organy, które nie zaakceptowały kodeksu,
jeżeli przepisy tych organów są w inny sposób
zgodne z kodeksem.

15.2 The FIA and the ASNs shall recognise the
measures taken by other bodies which have not
accepted the Code if the rules of those bodies
are otherwise consistent with the Code.

Komentarz do artykułu 15.2: W przypadku gdy
decyzja organu który nie akceptuje kodeksu,
jest względnie zgodna z kodeksem, a pod
innymi względem nie jest, FIA i ASN spróbują
zastosować decyzję zgodnie z zasadami
kodeksu. Na przykład, jeżeli podczas procesu
osoba niebędąca sygnatariuszem udowodni, że
Kierowca dopuścił się naruszenia przepisów
antydopingowych , ale zastosowany okres
niekwalifikowalności jest krótszy niż okres
przewidziany w Regulaminie, FIA uzna, że
doszło do naruszenia przepisów
antydopingowych i może przeprowadzić
przesłuchanie zgodnie z art. 8 w celu ustalenia,
czy powinien zostać nałożony dłuższy okres, tak
jak przewidziano w Regulaminie].

[Comment to Article 15.2: Where the decision
of a body that has not accepted the Code is in
some respects Code-compliant and in other
respects not Code compliant, the FIA and the
ASNs shall attempt to apply the decision in
harmony with the principles of the Code. For
example, if in a process consistent with the
Code a non-Signatory has found a Driver to
have committed an anti-doping rule violation
on account of the presence of a Prohibited
Substance in his body but the period of
Ineligibility applied is shorter than the period
provided for in the Regulations, the FIA shall
recognise the finding of an anti-doping rule
violation and may conduct a hearing consistent
with Article 8 to determine whether the longer
period of Ineligibility provided in the
Regulations should be imposed.]

15.3 Z zastrzeżeniem prawa do odwołania
przewidzianego w art. 13, każda decyzja FIA

15.3 Subject to the right to appeal provided in
Article 13, any decision of the FIA regarding a
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dotycząca naruszenia przepisów jest uznawana
violation of the Regulations shall be recognised
przez wszystkie ASN, które podejmą wszelkie
by all ASNs, which shall take all necessary action
niezbędne działania w celu zapewnienia mocy
to render such decision effective.
prawnej takiej decyzji.
ARTYKUŁ 16 - WŁĄCZENIE PRZEPISÓW
ANTYDOPINGOWYCH FIA PRZEZ ASN ORAZ
OBOWIĄZKI ASN

ARTICLE 16 – INCORPORATION OF THE FIA
ANTI-DOPING REGULATIONS BY ASNS AND
OBLIGATIONS OF ASNS

16.1 ASN wraz z członkami są zobowiązani do
przestrzegania regulaminu. ASN wraz z
członkami są zobowiązani do umieszczenia w
regulaminie klauzuli w celu zapewnienia faktu,
iż FIA będzie mogła egzekwować Regulamin
bezpośrednio wobec kierowców na poziomie
międzynarodowym. Regulamin jest także
uwzględniony bezpośrednio, albo poprzez
klauzule do każdego regulaminu ASN, tak aby
sam ASN mógł egzekwować go bezpośrednio
wobec kierowców podlegających jego
jurysdykcji antydopingowej (w tym od
kierowców krajowych).

16.1 All ASNs and their members shall comply
with the Regulations. All ASNs and other
members shall include in their regulations the
provisions necessary to ensure that the FIA can
enforce the Regulations directly against
International-Level Drivers under their antidoping jurisdiction. The Regulations shall also
be incorporated either directly or by reference
into each ASN’s Rules so that the ASN can itself
enforce them directly against Drivers under its
anti-doping jurisdiction (including NationalLevel Drivers).

16.2 ASN ustanawia zasady zobowiązujące
kierowce, personel kierowcy (trenerzy, lekarze,
menadżerzy, inni pracownicy), podczas
zawodów lub działaniach zatwierdzonych lub
zorganizowanych przez ASN lub organizację
członkowską, do wyrażenia zgody na
przestrzeganie regulaminu oraz do przedłożenia
organowi ds.procesów antydopingowych
odpowiedzialnemu na mocy niniejszego
kodeksu.

16.2 All ASNs shall establish rules requiring all
Drivers and all Driver Support Personnel who
participate as coach, trainer, manager, team
staff, official, medical or paramedical personnel
in a Competition or activity authorised or
organised by an ASN or one of its member
organisations to agree to be bound by the
Regulations and to submit to the results
management authority of the Anti-Doping
Organisation responsible under the Code as a
condition of such participation.

16.3 ASN zgłasza do FIA i Krajowej Organizacji
Antydopingowej wszystkie informacje związane
z naruszeniem przepisów antydopingowych
oraz współpracuje przy dochodzeniu
prowadzonym przez upoważnioną organizację
antydopingową.

16.3 All ASNs shall report any information
suggesting or relating to an antidoping rule
violation to the FIA and to their National AntiDoping Organisations, and shall cooperate with
investigations conducted by any Anti-Doping
Organisation with authority to conduct the
investigation.

16.4 ASN musi posiadać zasady dyscyplinarne w
celu uniemożliwienia udzielenia wsparcia
kierowcom którzy stosują Zabronione
Substancje lub Metody, przez Personel
Wsparcia Kierowcy.

16.4 All ASNs shall have disciplinary rules in
place to prevent Driver Support Personnel who
are Using Prohibited Substances or Prohibited
Methods without valid justification from
providing support to Drivers under the
jurisdiction of the FIA or the ASN.

16.5 ASN są zoobowiązane do przeprowadzenia
kształceń w zakrecie walki antydopingowej, we

16.5 All ASNs shall be required to conduct antidoping education in coordination with the FIA
and their National Anti-Doping Organisations.
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współpracy z FIA i Krajową Organizacją
Antydopingową.
Artykuł 17 – Przepisy o przedawieniu
Wobec kierowcy lub innej osoby nie można
wszcząć postępowania o naruszenie przepisów
antydopingowych, w przypadku gdy kierowca
lub inna osoba nie została powiadomiona o
naruszeniu przepisów antydopingowych
zgodnie z artykułem 7 lub nie zostałą podjęta
próba dostarczenia takiego powiadomienia, w
przeciągu dziesięciu lat od momentu
stwierdzenia naruszenia.

ARTICLE 17 – STATUTE OF LIMITATIONS
No anti-doping rule violation proceedings may
be commenced against a Driver or other Person
unless he has been notified of the anti-doping
rule violation as provided in Article 7, or
notification has been reasonably attempted,
within ten years from the date on which the
violation is asserted to have occurred.

ARTYKUŁ 18 - SPRAWOZDANIA FIA DLA WADA

ARTICLE 18 – FIA COMPLIANCE REPORTS TO
WADA

FIA wystosuje sprawozdanie do WADA o
zgodności z Kodeksem na podstawie art. 23.5.2
Kodeksu.

The FIA will report to WADA on its compliance
with the Code in accordance with Article 23.5.2
of the Code

ARTICLE 19 – Edukacja

ARTICLE 19 – EDUCATION

19.1 FIA zapewni kierowcom informacje na
temat problemów opisanych w Artykule 18.2
kodeksu w celu zoorientowania kierowców na
ich obowiązki antydopingowe i wdroży inne
niezbędne działania edukacyjne

19.1 The FIA shall provide Drivers with
information on at least the issues listed at
Article 18.2 of the Code in order to educate
Drivers on their anti-doping responsibilities and
shall implement such other education measures
as necessary.
ARTICLE 20 – AMENDMENT AND
INTERPRETATION OF THE REGULATIONS

ARTYKUŁ 20 - Poprawki i interpretacja
regulaminu
20.1 FIA od czasu do czasu może wprowadzić
poprawki do regulaminu.
20.2 Regulamin należy interpretować jako
niezależny tekst, a nie jako odniesienie do
obowiązującego prawa lub statutów.
20.3 Nagłówki użyte w różnych częściach
regulaminu, służą wyłącznie do celów
informacyjnych i nie mogą zostać uznane za
część regulaminu lub wpływać na treść
przepisów.

20.1 The Regulations may be amended by the
FIA from time to time
20.2 The Regulations shall be interpreted as an
independent and autonomous text and not by
reference to existing law or statutes.
20.3 The headings used for the various Parts
and Articles of the Regulations are for
convenience only and shall not be deemed to
be part of the substance of the Regulations or
to affect in any way the language of the
provisions to which they refer.

20.4 Kodeks i Międzynarodowe Standardy są
integralną częścią Regulaminu i mają wartość
decyzyjną w przypadku konfliktu.

20.4 The Code and the International Standards
shall be considered integral parts of the
Regulations and shall prevail in case of conflict.

20.5 Regulamin został przyjęty zgodnie z
obowiązującymi przepisami Kodeksu i powinien
być interpretowany w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami Kodeksu.
Wprowadzenie jest traktowane jako integralna
część Regulaminu.

20.5 The Regulations have been adopted
pursuant to the applicable provisions of the
Code and shall be interpreted in a manner that
is consistent with the applicable provisions of
the Code. The Introduction shall be considered
an integral part of the Regulations.
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20.6 Uwagi zawierające adnotacje do różnych
20.6 The comments annotating various
punktów Regulaminu służą do celów jego
provisions of the Regulations shall be used to
interpretacji. W przypadku, gdy uwagi do
interpret the Regulations. Where the comments
artykułów Kodeksu nie są zawarte w
to the various articles of the Code are not
Regulaminie, będą one przyjęte poprzez
included in the Regulations, they will be
odniesienie i bedą służyć do interpretacji
deemed to be incorporated by reference and
Regulaminu w razie potrzeby.
shall be used to interpret the Regulations when
necessary
20.7 Regulamin wszedł w życie w całości i
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. ("Data
wejścia w życie"). Nie ma on zastosowania w
sprawach które był w trakcie rozpatrywania
przed tą datą, chyba że :

20.7 The Regulations have come into full force
and effect on 1 January 2015 (the “Effective
Date”). They shall not apply retrospectively to
matters pending before the Effective Date,
provided, however, that:

20.7.1 Naruszenie zasad dopingowych przed
Data Wejścia W Życie regulaminu jest liczone
jako ''pierwsze'' lub ''drugie'' naruszenie na
potrzeby określenia kary zgodnie z art. 10.

20.7.1 Anti-doping rule violations occurring
prior to the Effective Date count as “first
violations” or “second violations” for the
purpose of determining sanctions under Article
10 for violations occurring after the Effective
Date

20.7.2 Okresy retrospektywne, podczas których
wcześniejsze naruszenia mogą być
rozpatrywane pod kątem wielokrotnych
naruszeń zgodnie z artykułem 10.7.5 oraz
przedawnienie określone w artykule 17 są
zasadami proceduralnymi i posiadają moc
wsteczną, z zastrzeżeniem jednak, że artykuł 17
będzie stosowany z mocą wsteczną, w
przypadkach kiedy okres przedawinienia nie
upłynał przed Datą Wejścia W Życie. W
pozostałych przypadkach, w odniesieniu do
każdej sprawy o naruszenie przepisów
antydopingowych, która jest w toku przed Datą
Wejścia W Życie, oraz każdej sprawy o
naruszenie przepisów antydopingowych
wniesionej po tym terminie, na podstawie
naruszenia przepisów antydopingowych, które
nastąpiło przed Datą wejścia w życie, sprawa ta
podlega przepisom antydopingowym
obowiązującym w momencie, w którym
nastąpiło domniemane naruszenie, chyba że
zespół orzekający w danej sprawie ustali, że
zasada "lex mitior" ma odpowiednie
zastosowanie w danych okolicznościach.

20.7.2 The retrospective periods in which prior
violations can be considered for the purpose of
multiple violations under Article 10.7.5 and the
statute of limitations set forth in Article 17 are
procedural rules and should be applied
retroactively, provided, however, that Article 17
shall be applied retroactively only if the statute
of limitations period has not already expired by
the Effective Date. Otherwise, with respect to
any anti-doping rule violation case which is
pending as of the Effective Date and any antidoping rule violation case brought after the
Effective Date based on an anti-doping rule
violation which occurred prior to the Effective
Date, the case shall be governed by the
substantive anti-doping rules in effect at the
time the alleged antidoping rule violation
occurred, unless the panel hearing the case
determines that the principle of “lex mitior”
appropriately applies under the circumstances
of the case

20.7.3. Każdy błąd w odniesieniu do Artykułu
20.7.3 Any Article 2.4 whereabouts failure
2.4 (Niezależnie czy jest to brak uzupełnienia
(whether a Filing Failure or a Missed Test as
dokumentów czy nie podejście do testu, jako że those terms are defined in the International
owe warunki są opisane w Międzynarodowym
Standard for Testing and Investigations) prior to
Standardzie Testów i Dochodzeń) przed Datą
the Effective Date shall be carried forward and
Wejścia W Życie może podlegać przedawnieniu, may be relied upon, prior to expiry, in
opierająć się na Międzynarodowym Standardzie accordance with the International Standard for
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Testów i Dochodzeń, jednakże uchyli się go, po
Testing and Investigations, but shall be deemed
12 miesiącach od momentu jego zajścia.
to have expired 12 months after it occurred
20.7.4. W przypadkach gdy, orzeczenie
stwierdzające naruszenie przepisów
antydopingowych zostało wydane przed Datą
Wejścia w życie, a kierowca lub inna osoba
wciąż odbywa okres niekwalifikowalności, ta
osoba może zwrócić się do organizacji
antydopingowej odpowiedzialnej za zarządzanie
procesem w zakresie naruszenia przepisów
antydopingowych o skrócenia okresu
niekwalifikowalności w świetle przepisów.
Wniosek będzie właściwy jeśli zostanie złożony
przed upływem okresu niekwalifikowalności. Od
wydanej decyzji można się odwołać zgodnie z
art. 13.2.

20.7.4 With respect to cases where a final
decision finding an anti-doping rule violation
has been rendered prior to the Effective Date,
but the Driver or other Person is still serving the
period of Ineligibility as of the Effective Date,
the Driver or other Person may apply to the
AntiDoping Organisation responsible for Results
Management of the antidoping rule violation to
consider a reduction in the period of Ineligibility
in light of the Regulations. To be valid, such
application must be made before the period of
Ineligibility has expired. The decision rendered
may be appealed pursuant to Article 13.2. The
Regulations shall have no application to any
anti-doping rule violation

Regulamin nie ma zastosowania w sprawach
gdzie ostateczna decyzja stwierdza naruszenie
przepisów antydopingowych ale okres
niekwalifikalności już upłynął.

case where a final decision finding an antidoping rule violation has been rendered and the
period of Ineligibility has expired

20.7.5 Aby określić okresu niekwalifikowalności
za drugie naruszenie zgodnie z art. 10.7.1, w
przypadku gdy kara za pierwsze naruszenie
została określona na podstawie przepisów
obowiązujących przed Datą Wejścia W życie,
stosuje się okres niekwalifikowalności który
byłby nałożony za pierwsze naruszenie.
20.8 Regulamin jest opublikowany w języku
Francuskim i Angielskim. W przypadku
problemów w interpretacją, należy odnieść się
do wersji angielskiej.

20.7.5 For purposes of assessing the period of
Ineligibility for a second violation under Article
10.7.1, where the sanction for the first violation
was determined based on rules in force prior to
the Effective Date, the period of Ineligibility
which would have been assessed for that first
violation had the Regulations been applicable
shall be applied.
20.8 The Regulations are published in French
and in English. In case of a difference of
interpretation between the two texts, the
English text takes precedence.

ARTYKUŁ 21- INTERPRETACJA KODEKSU
21.1 WADA zarządza kodeksem i powinien być
on opublikowany w wersji Angielskiej i
Francuskiej. W przypadku konfliktu dwóch
wersji, należy odnosić się do wersji angielskiej,

ARTICLE 21– INTERPRETATION OF THE CODE
21.1 The official text of the Code shall be
maintained by WADA and shall be published in
English and French. In the event of any conflict
between the English and French versions, the
English version shall prevail.

21.2 Komentarze w różnych częściach kodeksu
służą do lepszej interpretacji przepisów.

21.2 The comments annotating various
provisions of the Code shall be used to interpret
the Code

21.3 Kodeks należy interpretować jako
niezależny tekst, a nie jako odniesienie do
obowiązującego prawa lub statusu rządowego.

21.3 The Code shall be interpreted as an
independent and autonomous text and not by
reference to the existing law or statutes of the
Signatories or governments
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21.4 Nagłówki użyte w różnych częściach
21.4 The headings used for the various Parts
Kodeksu pełnią funkcje estetyczną, i w żaden
and Articles of the Code are for convenience
sposób nie mogą być uznane za pełną część
only and shall not be deemed to be part of the
kodeksu, oraz nie należy w żaden sposób się do substance of the Code or to affect in any way
nich odnosić.
the language of the provisions to which they
refer.
21.5 Kodeksu nie ma mocy wstecznej w
sprawach rozpatrywanych przed datą przyjęcia
Kodeksu przez Sygnatariusza. Jednakże takie
naruszenia zasad będą nadal liczone jako
"pierwsze naruszenie" lub "drugie naruszenie"
aby określić kary zgodne z art. 10 dla
późniejszych naruszeń podlegających pod
kodeks.

21.5 The Code shall not apply retroactively to
matters pending before the date on which the
Code is accepted by a Signatory and
implemented in its rules. However, pre-Code
anti-doping rule violations would continue to
count as “first violations” or “second violations”
for the purpose of determining sanctions under
Article 10 for subsequent postCode violations.

21.6 Cel, Zakres i Organizacja Światowego
Programu Antydopingowego, Kodeks oraz
Załącznik 1, Definicje i Załącznik 2, Przykłady
stosowania art. 10, są uważane za część
kodeksu.

21.6 The Purpose, Scope and Organisation of
the World Anti-Doping Programme and the
Code and Appendix 1, Definitions, and Appendix
2, Examples of the Application of Article 10,
shall be considered integral parts of the Code

ARTYKUŁ 22 - DODATKOWE OBOWIĄZKI
KIEROWCÓW ORAZ INNYCH OSÓB

ARTICLE 22 – ADDITIONAL ROLES AND
RESPONSIBILITIES OF DRIVERS AND OTHER
PERSONS

22.1 Role i obowiązki kierowców
22.1.1. Posiadać wiedze i stosować sie do
postanowień Regulaminu.
22.1.2. Być zawsze dostępnym do pobrania
próbek wedle potrzeb.

22.1 Roles and Responsibilities of Drivers
22.1.1 To be knowledgeable of and comply with
the Regulations.
22.1.2 To be available for Sample collection at
all times.

[Komentarz do art. 22.1.2: Mając na uwadze
prawa człowieka i prywatność kierowcy,
niektóre testy wymagają pobrania próbek
późno w nocy lub wcześnie rano. Powszechnie
wiadomo że niektórzy kierowcy stosują niskie
dawki EPO podczas wspomnianych godzin w
celu uniknięcia wykrycia podczas innych.

[Comment to Article 22.1.2: With due regard to
a Driver’s human rights and privacy, legitimate
anti-doping considerations sometimes require
Sample collection late at night or early in the
morning. For example, it is known that some
Drivers use low doses of EPO during these hours
so that it will be undetectable in the morning.]

22.1.3Wzięcie Odpowiedzialności za przedmioty
które używa i spożytkuje.
22.1.4 Aby poinformować personel medyczny o
obowiązku niestosowania Zabronionych
Substancji i Metod oraz upewnienia się że
otrzymany zabieg medyczny nie narusza
regulaminu.
22.1.5 Ujawnienie każdego swojego naruszenia
przepisów, do dziesięciu lat wstecz, Krajowej
Organizacji Antydopingowej oraz FIA.

22.1.3 To take responsibility, in the context of
anti-doping, for what they ingest and Use
22.1.4 To inform medical personnel of their
obligation not to Use Prohibited Substances and
Prohibited Methods and to take responsibility
to make sure that any medical treatment
received does not violate the Regulations
22.1.5 To disclose to their National Anti-Doping
Organisation and to the FIA any decision by a
non-Signatory finding that the Driver
committed an anti-doping rule violation within
the previous ten years.
22.1.6 To cooperate with the FIA in its
investigating of anti-doping rule violations

22.1.6 Współpracy z FIA podczas dochodzeń w
sprawie naruszenia zasad antydopingowych.
Str. 76 z 117
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA 2020
22.1.7 Brak współpracy kierowcy w sprawie
dotyczącej naruszenia przepisów
antydopingowych może zostać uznane za
naruszenie regulaminu.

22.1.7 Failure by any Driver to cooperate in full
with the Anti-doping Organisations investigating
anti-doping rule violations may be considered
as a breach of the FIA Judicial and Disciplinary
Rules

22.2 Obowiązki personelu wsparcia kierowców

22.2 Roles and Responsibilities of Driver
Support Personnel

22.2.1 Przestrzegać regulaminu

22.2.1 To be knowledgeable of and comply with
the Regulations.
22.2.2 To cooperate with the Driver Testing
programme.
22.2.3 To use their influence on Driver values
and behaviour to foster antidoping attitudes.

22.2.2 Współpracować z Programem Testów
22.2.3 Wpływać pozytywnie na wartości
kierowcy dotyczące wiedzy antydopingowej.
22.2.4 Ujawnić każde naruszenie przepisów
antydopingowych do Narodwej Organizacji
Antydopingowej oraz do FIA.

22.2.5 Współpraca z Organizacją
Antydopingową podczas dochodzeń w sprawie
naruszenia przepisów.
22.2.6 Brak współpracy przez Personel Wsparcia
Kierowcy z Organizacja Antydopingową zostanie
uznany za naruszenie przepisów
dyscyplinarnych FIA.
22.2.7 Personel wsparcia kierowcy nie może
używać ani posiadać zabronionych substancji
lub metod.
22.2.8 Użycie lub posiadanie zabronionych
substancji lub metod przez Personel wsparcia
kierowcy bez podstawnego uzasadnienia
zostanie uznane za naruszenie przepisów
dyscyplinarnych FIA.

22.2.4 To disclose to their National Anti-Doping
Organisation and to the FIA any decision by a
non-Signatory finding that they committed an
antidoping rule violation within the previous
ten years.
22.2.5 To cooperate with the Anti-Doping
Organisations investigating antidoping rule
violations.
22.2.6 Failure by any Driver Support Personnel
to cooperate in full with AntiDoping
Organisations investigating anti-doping rule
violations may be considered as a breach of the
FIA Judicial and Disciplinary Rules
22.2.7 Driver Support Personnel shall not Use or
Possess any Prohibited Substance or Prohibited
Method without valid justification
22.2.8 Use or Possession of a Prohibited
Substance or Prohibited Method by Driver
Support Personnel without valid justification
may be considered as a breach of the FIA
Judicial and Disciplinary Rules.

DODATEK 1
DEFINICJE (alfabetycznie po Francusku)

SUPPLEMENT 1
DEFINITIONS (alphabetical order in FRENCH)

Brak Winy
Kiedy kierowca lub inna osoba udowodni że nie
wiedział lub nie podejrzewał że mógł użyć
Zabronionej Substancji lub Metody i naruszył
tym regulamin. Z wyjątkiem osób nieletnich, za
naruszenia Artykułu 2.1 kierowca musi wyjaśnić

No Fault or Negligence:
The Driver or other Person’s establishing that
he did not know or suspect, and could not
reasonably have known or suspected even with
the exercise of utmost caution, that he had
Used or been Administered the Prohibited
Substance or Prohibited Method or otherwise
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w jaki sposób Substancja znalazła się w jego
violated an anti-doping rule. Except in the case
organizmie.
of a Minor, for any violation of Article 2.1, the
Driver must also establish how the Prohibited
Substance entered his system.
Brak znaczącej winy
Kiedy kierowca lub inna osoba udowodni że
jego wina lub zaniedbanie, biorąc pod uwagę
wszystkie okoliczności nie jest znacząca w
odniesieniu do naruszenia przepisów. Z
wyjątkiem osób nieletnich, za naruszenia
Artykułu 2.1 kierowca musi wyjaśnić w jaki
sposób Substancja znalazła się w jego
organizmie.

No Significant Fault or Negligence:
The Driver or other Person’s establishing that
his Fault or negligence, when viewed in the
totality of the circumstances and taking into
account the criteria for No Fault or Negligence,
was not significant in relation to the anti-doping
rule violation. Except in the case of a Minor, for
any violation of Article 2.1, the Driver must also
establish how the Prohibited Substance entered
his system

ADAMS
Antydopingowy System Zarządzania i
Administracji jest internetowym systemem do
zarządzania bazą danych, służącym do
wprowadzania, przechowywania, udostępniania
i raportowania, zaprojektowanym w celu
wspierania WADA i innych stron w działaniach
antydopingowych, realizowanych zachowując
przepisy ochrony danych.

ADAMS:
The Anti-Doping Administration and
Management System is a Web-based database
management tool for data entry, storage,
sharing, and reporting, designed to assist
stakeholders and WADA in their anti-doping
operations in conjunction with data protection
legislation.

Podawanie substancji:
Dostarczanie, nadzorowanie, ułatwianie lub
inny sposób uczestniczenie w naruszeniu
przepisów antydopingowych z użyciem
Zabronionej Substancji lub Metody. Jednakże
definicja ta nie obejmuje działań personelu
medycznego działającego w dobrej wierze, z
wykorzystaniem Zabronionych Substancji lub
Zabronionej Metody stosowanych do legalnych
celów terapeutycznych lub w przypadku innych
usprawiedliwionych czynności oraz nie
obejmuje działań z wykorzystaniem
Zabronionych Substancji, które nie są
zabronione poza Zawodami, chyba że
okoliczności wykażą że dana substancja nie ma
zastosowania terapeutycznego a ma na celu
wzmocnienie możliwości sportowca.

Administration:
Providing, supplying, supervising, facilitating, or
otherwise participating in the Use or Attempted
Use by another Person of a Prohibited
Substance or Prohibited Method. However, this
definition shall not include the actions of bona
fide medical personnel involving a Prohibited
Substance or Prohibited Method used for
genuine and legal therapeutic purposes or other
acceptable justification and shall not include
actions involving Prohibited Substances which
are not prohibited in Out-of-Competition
Testing unless the circumstances as a whole
demonstrate that such Prohibited Substances
are not intended for genuine and legal
therapeutic purposes or are intended to
enhance sport performance.

Znacząca pomoc :
Substantial Assistance:
Dla celów artykułu 10.6.1, osoba udzielająca
For purposes of Article 10.6.1, a Person
znaczącej pomocy musi :
providing Substantial Assistance must:
1) Ujawnić w podpisanym oświadczeniu,
1) fully disclose in a signed written statement all
wszystkie informacje związane z naruszeniem
information he possesses in relation to antiprzepisów antydopingowych, oraz
doping rule violations, and
2) Współpracować w dochodzeniu i
2) fully cooperate with the investigation and
rozstrzygnięciu wszystkich spraw związanych z
adjudication of any case related to that
tymi informacjami, w tym na przykład
information, including, for example, presenting
przedstawiania zeznań na przesłuchaniu, jeżeli
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zażąda tego organizacja antydopingowa lub
testimony at a hearing if requested to do so by
panel przesłuchań.
an Anti-Doping Organisation or a hearing panel.
Ponadto dostarczone informacje muszą być
wiarygodne i muszą obejmować istotną część
sprawy lub, jeżeli nie wszczęto żadnej sprawy,
muszą stanowić wystarczającą podstawę do
rozpoczęcia sprawy.

Further, the information provided must be
credible and must comprise an important part
of any case which is initiated or, if no case is
initiated, must have provided a sufficient basis
on which a case could have been brought

WADA
Światowa Organizacja Antydopingowa

WADA:
The World Anti-Doping Agency.

Dyskwalifikacja
Czytaj – Konsekwencje naruszeń
antydopingowych

Disqualification:
See Consequences of Anti-Doping Rule
Violations above.

ASN
Narodowy automobilklub, związek lub federacja
uznana przez FIA jako podmiot posiadający
władze nad danym sportem w kraju. ( jak
określono w ‘’Definicjach’’ Międzynarodowego
Kodeksu Sportowego FIA)

ASN:
A national automobile club, association or
federation recognised by the FIA as sole holder
of the sporting power in a country (as stipulated
in Article ‘Definitions’ of the FIA International
Sporting Code).

Wstępne przesłuchanie
Do celów art. 7.9. przyśpieszone, wstępne
przesłuchanie odbywające się przed
przesłuchaniem na mocy art 8, które daje
możliwość kierowcy na złożenie wyjaśnień, w
formie pisemnej lub ustnej.

Provisional Hearing:
For the purposes of Article 7.9., an expedited
abbreviated hearing occurring prior to a hearing
under Article 8 that provides the Driver with
notice and an opportunity to be heard in either
written or oral form.

Komentarz: Przesłuchanie tymczasowe jest
jedynie postępowaniem wstępnym, które nie
może obejmować pełnego przeglądu stanu
faktycznego sprawy. Po przeprowadzeniu
takiego przesłuchania kierowca jest
zobowiązany do dalszej części postępowania.
Natomiast "Przyśpieszona rozprawa", jak
określono w art. 7 ust. 9, jest pełną rozprawą
jednakże przeprowadzoną w trybie
przyspieszonym].

[Comment: A Provisional Hearing is only
preliminary proceedings which may not involve
a full review of the facts of the case. Following a
Provisional Hearing, the Driver remains entitled
to a subsequent full hearing on the merits of
the case. By contrast, an “expedited hearing”,
as that term is used in Article 7.9., is a full
hearing on the merits conducted on an
expedited time schedule.]

TUE
Pozwolenie na Użycie w Celach
Terapeutycznych

TUE:
Therapeutic Use Exemption, as defined in
Article 4.4

TUEC
Komitet ds. Zezwoleń na użycie w Celach
Terapeutycznych, jak określono w art. 4.4.4.

TUEC:
Therapeutic Use Exemption Committee, as
defined in Article 4.4.4.

ADC
Komitet dyscyplinarny FIA do spraw
antydopingowych

ADC:
The FIA Anti-Doping Disciplinary Committee.
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Kodeks
Code:
Międzynarodowy Kodeks Antydopingowy
The World Anti-Doping Code
Międzynarodowy Komitet Olimpijski
Organizacja uznana przez Międzynarodowy
Komitet Olimpijski. Termin ten obejmuję
również Narodową Konfederacje Sportową, jeśli
ta przejmuję obowiązki Komitetu Olimpijskiego
w sprawach Antydopingowych.

National Olympic Committee:
The organisation recognised by the
International Olympic Committee. The term
National Olympic Committee shall also include
the National Sport Confederation in those
countries where the National Sport
Confederation assumes typical National
Olympic Committee responsibilities in the antidoping area.

Zawody:
Aktywność sportowa dla pojazdów silnikowych
w której pojawiają się wyniki. Może składać się z
treningu, wolnego treningu, sesji
kwalifikacyjnych a wyniki mogą być podzielone
w różne kategorie. Poniższe uważa się za
zawody: Wyścigi na torze, Rajdy, Rajdy
Przełajowe, Wyścigi w linii, Górskie odcinki,
Próby Rekordowe, Testy, Próby, Drifting i inne
formy Zawodów według uznania FIA, jak
określono w Artykule "Definicje"
Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA.

Competition:
Single motor sport activity with its own results.
It may comprise one or more heats and a final,
free practice, qualifying practice sessions and
results of several categories or be divided in
some similar manner, but must be completed
by the end of the Event. The following are
considered as a Competition: Circuit Races,
Rallies, Cross-Country Rallies, Drag Races, Hill
Climbs, Record Attempts, Tests, Trials, drifting
and other forms of Competitions at the
discretion of the FIA, as defined in Article
‘Definitions’ of the FIA International Sporting
Code.

Konsekwencje naruszeń zasad
antydopingowych (‘’Konsekwencje’’)
Naruszenie zasad przez kierowcę lub inną osobę
może skutkować :

Consequences of Anti-Doping Rule Violations
(“Consequences”):
A Driver’s or other Person’s violation of an antidoping rule may result in one or more of the
following:
a. Disqualification, which means that the
Driver’s results in a particular Competition or
Event are invalidated, with all resulting
Consequences including forfeiture of any
trophies, medals, points and prizes;
b. Ineligibility, which means that the Driver or
other Person is barred on account of an antidoping rule violation for a specified period of
time from participating in any Competition or
other activity or funding as provided in Article
10.12.1;
c. Provisional Suspension, which means that
the Driver or other Person is barred temporarily
from participating in any Competition or activity
prior to the final decision at a hearing
conducted under Article 8 (Right to a Fair
Hearing);

a. Disqualification, which means that the
Driver’s results in a particular Competition or
Event are invalidated, with all resulting
Consequences including forfeiture of any
trophies, medals, points and prizes;
b. Niekwalifikowalność oznacza, że Kierowca lub
inna Osoba nie może brać udziału w zawodach,
innych wydarzeniach oraz nie może korzystać z
finansowania, tak jak mowa w artykule 10.12.1,
z powodu naruszenia zasad antydopingowych
przez określony czas.
c. Tymczasowe zawieszenie oznacza, że
Kierowca lub inna osoba jest tymczasowo
pozbawiona możliwości uczestniczenia w
zawodach lub działaniach przed podjęciem
ostatecznej decyzji na przesłuchaniu
prowadzonym na mocy art. 8 (Prawo do
przesłuchania);
d. Konsekwencje finansowe, oznaczają sankcje
finansowe nałożone za naruszenie przepisów

d. Financial Consequences, which means a
financial sanction imposed for an anti-doping
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antydopingowych, lub mają na celu odzyskanie
rule violation or to recover costs associated
kosztów związanych z tym naruszeniem.
with an anti-doping rule violation; and
e. Ujawnieniem informacji do wiadomości
e. Public Disclosure or Public Reporting, which
publicznej, co skutkuje rozpowszechnianiem
means the dissemination or distribution of
informacji wśród ogółu społeczeństwa lub osób information to the general public or Persons
spoza grona osób uprawnionych do
beyond those Persons entitled to earlier
wcześniejszego powiadomienia zgodnie z art.
notification in accordance with Article 14.
14. Zespoły mogą również podlegać
Teams in Team Sports may also be subject to
konsekwencjom przewidzianym w art. 11
Consequences as provided in Article 11 of the
Kodeksu.
Code.
Konsekwencje Finansowe
Czyta-Konsekwencje naruszeń zasad
antydopingowych

Financial Consequences:
See Consequences of Anti-Doping Rule
Violations, above.

Testy
Część procesu kontroli antydopingowej, w który
wchodzi zebranie próbek, przekazywanie
próbek oraz ich transport do laboratorium.

Testing:
The parts of the Doping Control process
involving test distribution planning, Sample
collection, Sample handling, and Sample
transport to the laboratory

Test wskazany
Wybranie kierowcy na testy bazując na
kryteriach opisanych w Międzynarodowym
Standardzie testów i dochodzeń.

Target Testing:
Selection of specific Drivers for Testing based on
criteria set forth in the International Standard
for Testing and Investigations.

Kontrola Dopingowa
Wszystkie kroki począwszy od zaplanowania
testu aż do momentu ostatecznego
rozstrzygnięcia sprawy, w tym wszystkie etapy
pomiędzy, np przekazywanie informacji, zbiór
próbek, analiza laboratoryjna, TUE, zarządzanie
wynikami i przesłuchania.

Doping Control:
All steps and processes from test distribution
planning through to ultimate disposition of any
appeal including all steps and processes in
between such as provision of whereabouts
information, Sample collection and handling,
laboratory analysis, TUEs, results management
and hearings.

Konwencja UNESCO
Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu
dopingu w sporcie przyjęta na 33. sesji
Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 19
października 2005 r. wraz ze wszystkimi
poprawkami przyjętymi przez państwa będące
stronami tej konwencji.

UNESCO Convention:
The International Convention against Doping in
Sport adopted by the 33rd session of the
UNESCO General Conference on 19 October
2005 including any and all amendments
adopted by the States that are Parties to the
Convention and the Conference of Parties to
the International Convention against Doping in
Sport

Ujawnienie informacji do wiadomości publicznej
Czytaj – Konsekwencje naruszenia zasad
antydopingowych

Publicly Disclose or Publicly Report:
See Consequences of Anti-Doping Rules
Violations above

Okres zawodów
Okres pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem
zawodów lub wydarzenia, tak jak ustalił
podmiot zarządzający.

Event Period:
The time between the beginning and end of an
Event, as established by the body under which
the Event is taking place.
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Próbka
Sample or Specimen:
Każdy materiał biologiczny zebrany do celów
Any biological material collected for the
kontroli antydopingowej
purposes of a Doping Control
[Komentarz.] Istniało stwierdzenie że pobranie
krwi narusza zasady niektórych grup religijnych
lub kulturowych. Nie ma żadnych podstaw do
takich stwierdzeń]

[Comment: It has sometimes been claimed that
the collection of blood Samples violates the
tenets of certain religious or cultural groups. It
has been determined that there is no basis for
any such claim.]

W trakcie zaowdów:
Okres rozpoczynający się na dwanaście godzin
przed Zawodami, w których kierowca ma wziąć
udział, oraz proces pobrania próbek powiązany
z tymi zawodami.

In-Competition:
The period commencing twelve hours before a
Competition in which the Driver is scheduled to
participate through the end of such
Competition and the Sample collection process
related to such Competition.

[Komentarz.] Międzynarodowa Federacja lub
organ zarządzający może ustanowić okres
"Podczas zawodów", który będzie inny niż
opisano].

[Comment: An International Federation or
ruling body for an Event may establish an
“InCompetition” period that is different than
the Event Period].

Wydarzenie
Wydarzenie składa się minimum jednego :
Zawodów, parady lub demonstracji.

Event:
An Event is made up of one or more:
Competitions, Parades or Demonstrations.

Wydarzenie międzynarodowe
Wydarzenie lub zawody, w przypadku których
Międzynarodowy Komitet Olimpijski,
Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, FIA
lub inna międzynarodowa organizacja sportowa
jest organem zarządzającym lub powołuje
sędziów technicznych na potrzeby Wydarzenia

International Event:
An Event or Competition where the
International Olympic Committee, the
International Paralympic Committee, the FIA, a
Major Event Organisation, or another
international sport organisation is the ruling
body for the Event or appoints the technical
officials for the Event.

Wydarzenie narodowe
Każde wydarzenie nie wpisane na Kalendarz
Wydarzeń Międzynarodowych FIA

National Event:
Any Event that is not entered on the FIA
International Sporting Calendar

Fałszowanie
Wszystkie czynności podjęte na rzecz
niewłaściwego celu, utrudnianie, wprowadzanie
w błąd, rozpowszechnianie niewłaściwych
informacji lub wszystkie inne działania mające
na celu zmianę wyników lub uniemożliwienie
realizacji standardowych procedur.

Tampering:
Altering for an improper purpose or in an
improper way; bringing improper influence to
bear; interfering improperly; obstructing,
misleading or engaging in any fraudulent
conduct to alter results or prevent normal
procedures from occurring.

Wina
Fault:
Winą będzie każde zaniedbanie obowiązku lub
Fault is any breach of duty or any lack of care
brak należytej uwagi w odniesieniu do danej
appropriate to a particular situation. Factors to
sytuacji. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę be taken into consideration in assessing a Driver
przy ocenie stopnia winy kierowcy lub innej
or other Person’s degree of Fault include, for
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osoby, to na przykład doświadczenie Kierowcy
example, the Driver’s or other Person’s
lub innej osoby, to czy dana osoba jest osobą
experience, whether the Driver or other Person
niepełnoletnią, szczególne względy, takie jak
is a Minor, special considerations such as
upośledzenie, stopień ryzyka, który kierowca
impairment, the degree of risk that should have
powinnien wziąść pod uwagę, oraz rodzaj
been perceived by the Driver and the level of
działań podjętych przez Kierowcę w odniesieniu care and investigation exercised by the Driver in
do tego ryzyka. Przy ocenie stopnia naruszenia
relation to what should have been the
przez Kierowcę lub inną osobę rozpatrywane
perceived level of risk. In assessing the Driver’s
okoliczności muszą być szczególne i istotne dla
or other Person’s degree of Fault, the
wyjaśnienia naruszenia. Zatem, na przykład
circumstances considered must be specific and
fakt, że Kierowca straciłby możliwość zarobienia relevant to explain the Driver’s or other
znaczącej ilości pieniędzy podczas okresu
Person’s departure from the expected standard
niekwalifikowalności, lub fakt że jego kariera
of behaviour. Thus, for example, the fact that a
zawodowa dobiega ku końcowi, lub w której
Driver would lose the opportunity to earn large
fazie kalendarza sportowego ma miejsce
sums of money during a period of Ineligibility,
incydent, nie będą to istotne czynniki, które
or the fact that the Driver only has a short time
należy uwzględnić przy skróceniu okresu
left in his career, or the timing of the sporting
niekwalifikowalności na mocy art. 10.5 ust. 1
calendar, would not be relevant factors to be
lub 10.5 ust. 2.
considered in reducing the period of Ineligibility
under Article 10.5.1 or 10.5.2.
Komentarz: Kryterium oceny poziomu
naruszenia jest takie samo we wszystkich
artykułach. Jednakże, zgodnie z art. 10.5.2, nie
można zmniejszyć kary dopóki nie uzna się że
kierowca lub inna osoba nie dopuściła się
poważnego wykroczenia lub zaniedbania.

[Comment: The criterion for assessing a Driver’s
degree of Fault is the same under all Articles
where Fault is to be considered. However,
under Article 10.5.2, no reduction of sanction is
appropriate unless, when the degree of Fault is
assessed, the conclusion is that No Significant
Fault or Negligence on the part of the Driver or
other Person was involved.]

FIA
Międzynarodowa Federacja Automobilna

FIA:
The Federation Internationale de l’Automobile.

Zarejestrowana Grupa pod testy
Pula kierowców o najwyższym priorytecie
ustanowiona oddzielnie na szczeblu
międzynarodowym przez FIA i na szczeblu
krajowym przeznkrajową organizację
antydopingową, którzy podlegają testom w
trakcie zawodó jak i poza zawodami jako część
planu podziału testów FIA lub danej krajowej
organizacji antydopingowej. W związku z tym są
oni zobowiązani do dostarczenia informacji o
miejscu pobytu zgodnie z art. 5.6 kodeksu oraz
Międzynarodową Normą Badań i Dochodzeń.

Registered Testing Pool:
The pool of highest-priority Drivers established
separately at the international level by the FIA
and at the national level each National AntiDoping Organisation that are subject to both InCompetition and Out-of-Competition Testing as
part of the test distribution plan of the FIA or
the National AntiDoping Organisation in
question. They are therefore required to
provide whereabouts information as provided
in Article 5.6 of the Code and the International
Standard for Testing and Investigations.

Poza zawodami
Każdy okres nie wchodzący w okres zawodów

Out-of-Competition:
Any period which is not In-Competition.

Lista zabroniona
Lista opublikowana przez WADA określająca
Zabronione Substancje i Metody ( dostępna na
stronie WADA : : www.wada-ama.org)
Ślady substancji

Prohibited List:
The List published by WADA identifying the
Prohibited Substances and Prohibited Methods
(available on the WADA website: www.wadaama.org).
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Struktura lub grupa struktur biologoicznych
Marker
wskazująca na użycie substancji zabronionej lub A compound, group of compounds or biological
metody zabronionej
variable(s) that indicates the Use of a Prohibited
Metabolit:
Substance or Prohibited Method
Każda substancja wyprodukowana w procesie
Metabolite:
biotransformacji.
Any substance produced by a biotransformation
Zabroniona metoda
process.
Każda metoda określona na liście zabronionych Prohibited Method:
substancji i metod
Any method so described on the Prohibited List
Osoba nieletnia
Minor:
Osoba która nie ukończyła 18 roku życia
A natural Person who has not reached the age
Organizacja Wydarzeń Masowych
of eighteen years
Zrzeszenia krajowych komitetów olimpijskich i
Major Event Organisations:
innych międzynarodowych organizacji
The continental associations of National
wielosportowych działających jako organ
Olympic Committees and other international
odpowiedzialny za wszelkie kontynentalne,
multi-sport organisations serving as the body
regionalne lub inne międzynarodowe eventy.
responsible for any continental, regional or
other International Even
Organizacja Antydopingowa
Podmiot, który jest odpowiedzialny za zasady
które należy stosować przy wdrążaniu i
egzekwowaniu procesu kontroli dopingowej.
Przykładowo opisuje to : Międzynarodowy
Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet
Paraolimpijski, organizacje które odpowiadają
za testy podczas eventów, WADA oraz krajowe
organizacje antydopingowe.

Anti-Doping Organisation:
A Signatory that is responsible for adopting
rules for initiating, implementing or enforcing
any part of the Doping Control process. This
includes, for example, the International Olympic
Committee, the International Paralympic
Committee, other Major Event Organisations
that conduct Testing at their Events, WADA
International Federations, and National AntiDoping Organisations

Krajowa Organizacja Antydopingowa:
National Anti-Doping Organisation:
Podmiot(-y) wyznaczony(-e) przez kraj jako
The entity(ies) designated by each country as
główny organ, odpowiedzialny(-e) za przyjęcie i possessing the primary authority and
wdrożenie przepisów antydopingowych oraz za responsibility to adopt and implement antikierowanie testami, zarządzaniem wynikami
doping rules and to direct the collection of
badań i prowadzeniem przesłuchań, wszystko
Samples, the management of test results, and
na poziomie krajowym. Jeżeli organ publiczny
the conduct of hearings, all at the national level.
nie wyznaczył takiego organu, podmiotem tym
If this designation has not been made by the
jest Narodowy Komitet Olimpijski danego kraju competent public authority(ies), the entity shall
lub wyznaczony przez niego podmiot.
be the country’s National Olympic Committee
W przypadku odniesienia do krajowej
or its designee
organizacji antydopingowej kierowcy oznacza to Where reference is made to the National Antikrajową organizację antydopingową
Doping Organisation of the Driver, this means
podlegająca pod ASN który wydał licencje
the National Anti-Doping Organisation of the
kierowcy.
country of the ASN that issued the licence to
Regionalna Organizacja Antydopingowa:
the Driver
Jednostka regionalna odpowiedzialna za
Regional Anti-Doping Organisation:
koordynację i zarządzanie odpowiednimi
A regional entity designated by member
obszarami krajowych programów
countries to coordinate and manage delegated
antydopingowych, może to obejmować
areas of their national anti-doping programmes,
opracowanie i wdrożenie przepisów
which may include the adoption and
antydopingowych, planowanie i pobieranie
implementation of anti-doping rules, the
próbek, zarządzanie wynikami, przegląd TUE,
planning and collection of Samples, the
prowadzenie przesłuchań oraz prowadzenie
management of results, the review of TUEs, the
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programów edukacyjnych na poziomie
conduct of hearings, and the conduct of
regionalnym.
educational programmes at a regional level
Uczestnik:
Participant:
Każdy kierowca lub członek zespołu
Any Driver or Driver Support Personnel
Paszport biologiczny kierowcy:
Program i metody zbierania danych, opisane w
Międzynarodowym Standardzie Badań i
Dochodzeń oraz Międzynarodowym
Standardzie dla Laboratoriów.

Driver Biological Passport:
The programme and methods of gathering and
collating data as described in the International
Standard for Testing and Investigations and
International Standard for Laboratories.

Osoba:
Fizyczna osoba, organizacja lub inny podmiot
Personel wsparcia kierowcy:

Person:
A natural Person or an organisation or other
entity

Każdy trener, szkoleniowiec, kierownik, agent,
członek zespołu, personel medyczny lub
paramedyczny, rodzic lub inna osoba pracująca,
lecząca lub pomagająca kierowcy biorącemu
udział w zawodach lub przygotowującemu się
do nich.

Driver Support Personnel:
Any coach, trainer, manager, agent, team staff,
official, medical or paramedical personnel,
parent or any other Person working with,
treating or assisting an Driver participating in or
preparing for Competition.

Kierowca
Każdy kierowca lub pasażer (w tym pilot i
nawigator), zgodnie z definicją zawartą w art.
"Definicje" Międzynarodowego kodeksu
sportowego FIA, który bierze udział w zawodach
międzynarodowych i/lub krajowych.
Organizacja antydopingowa może według
własnego zastosować przepisy antydopingowe
wobec kierowcy, który nie jest kierowcą na
poziomie międzynarodowym lub krajowym, i
tym samym włączyć go do definicji "kierowcy".
W odniesieniu do takich kierowców, organizacja
antydopingowa może zdecydować się na:
przeprowadzenie niepełnych badań lub ich
zaniechanie; przeanalizowanie próbek pod
kątem zawartości substancji zabronionych w
mniejszej ilości niż w pełnej liście; zażądanie
niepełnych informacji o miejscu pobytu, nie
wymaganie TUE. Jeżeli jednak kierowca, nad
którym władzę sprawuje Organizacja
Antydopingowa i który jest poniżej szczebla
międzynarodowego lub narodowego, dopuści
się naruszenia przepisów antydopingowych
określonych w art. 2.1, 2.3 lub 2.5, wówczas
należy nałożyć Konsekwencje określone w
Kodeksie (z wyjątkiem art. 14.3.2). Dla celów
art. 2.8 i 2.9 oraz dla celów informacji i edukacji
antydopingowej, Kierowcą jest każda osoba
uczestnicząca w sporcie z upoważnienia
któregokolwiek z sygnatariuszy, rządu lub innej
organizacji sportowej akceptującej Kodeks.

Driver:
Any driver or passenger (including navigator
and co-driver), as defined in Article ‘Definitions’
of the FIA International Sporting Code, who
competes in International Events and/or in
National Events. An Anti-Doping Organisation
has discretion to apply anti-doping rules to a
Driver who is neither an International-Level
Driver nor a National-Level Driver, and thus to
bring them within the definition of “Driver”. In
relation to Drivers who are neither
International-Level nor National-Level Drivers,
an Anti-Doping Organisation may elect to:
conduct limited Testing or no Testing at all;
analyse Samples for less than the full menu of
Prohibited Substances; require limited or no
whereabouts information; or not require
advance TUEs. However, if an Article 2.1, 2.3 or
2.5 anti-doping rule violation is committed by
any Driver over whom an Anti-Doping
Organisation has authority and who competes
below the international or national level, then
the Consequences set forth in the Code (except
Article 14.3.2) must be applied. For the
purposes of Article 2.8 and Article 2.9 and for
the purposes of anti-doping information and
education, any Person who participates in sport
under the authority of any Signatory,
government, or other sports organisation
accepting the Code is an Driver.
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[Komentarz.] Definicja jasno określa że każdy
[Comment: This definition makes it clear that all
kierowca Międzynarodowy i Narodowy podlega International- and National-Level Driver are
przepisom Kodeksu, a dokładne definicje sportu subject to the anti-doping rules of the Code,
Narodowego i Międzynarodowego są opisane w with the precise definitions of internationalprzepisach antydopingowych Międzynarodowej and national-level sport to be set forth in the
Federacji i Krajowej Organizacji
anti-doping rules of the International
Antydopingowej. Definicja pozwala także każdej Federations and National Anti-Doping
Krajowej Organizacji Antydopingowej która się
Organisations respectively. The definition also
zdecyduje na rozszerzenie swojego programu
allows each National Anti-Doping Organisation,
antydopingowego o zawodników na niższych
if it chooses to do so, to expand its anti-doping
poziomach zaawansowania lub o osoby, które
programme beyond International- or Nationalangażują się w aktywność fizyczną, ale w ogóle
Level Driver to competitors at lower levels of
nie biorą udziału w zawodach. W ten sposób
Competition or to individuals who engage in
Krajowa Organizacja Antydopingowa może, na
fitness activities but do not compete at all.
przykład, zdecydować się na testowanie
Thus, a National Anti-Doping Organisation
zawodników na poziomie rekreacyjnym, ale nie could, for example, elect to test recreationalwymaga uzyskania TUE. Jednakże naruszenie
level competitors but not require advance TUEs.
zasady antydopingowej związane z
However, an anti-doping rule violation involving
Niekorzystnym Wynikiem Analitycznym lub
an Adverse Analytical Finding or Tampering
Manipulacją skutkuje konsekwencjami
results in all of the Consequences provided for
przewidzianymi w Kodeksie (z wyjątkiem art.
in the Code (with the exception of Article
14.3.2). Decyzję o tym, czy Konsekwencje mają
14.3.2). The decision on whether Consequences
zastosowanie do kierowców rekreacyjnych, tych apply to recreational-level Driver who engage in
zaangażowanych w aktywność fizyczną lub tych fitness activities but never compete is left to the
którzy nigdy nie biorą udziału w zawodach,
National Anti-Doping Organisation. In the same
pozostawia się Krajowej Organizacji
manner, a Major Event Organisation holding an
Antydopingowej. W ten sam sposób Organizacja Event reserved for masters-level competitors
Zawodów, może wybrać zawodników do
could elect to test the competitors but not
testów, ale nie analizuje Próbek dla wobec
analyse Samples for the full menu of Prohibited
pełnej listy Substancji Zabronionych. Zawodnicy Substances. Competitors at all levels of
na wszystkich poziomach powinni korzystać z
Competition should receive the benefit of antiinformacji i edukacji antydopingowej].
doping information and education.]
Kierowca na poziomie międzynarodowym:
Kierowca, który bierze udział w zawodach
zarejestrowanych w Międzynarodowym
Kalendarzu Sportowym FIA, zgodnie z opisem
zawartym w części "Zakres" Wstępu do
Regulaminu.

International-Level Driver:
A Driver who participates in any Competition
registered on the FIA International Sporting
Calendar, as set out in the “Scope” section of
the Introduction to the Regulations.

[Komentarz.] Zgodnie z Międzynarodowym
Standardem Badań i Dochodzeń, FIA może
określić kryteria, których będzie używać do
klasyfikacji poziomu kierowców, np na
podstawie rankingu uczestnictwa w Imprezach
Międzynarodowych, poziom licencji itp. FIA
musi opublikować te kryteria w jasnej i spójnej
formie, tak aby Kierowcy mogli łatwo ocenić
kiedy zostaną sklasyfikowani jako Kierowcy
Międzynarodowego Poziomu. Na przykład,
jeżeli kryteria te obejmują udział w określonych
imprezach międzynarodowych, wówczas FIA
musi opublikować listę tych wydarzeń].

[Comment: Consistent with the International
Standard for Testing and Investigations, the FIA
is free to determine the criteria it will use to
classify Drivers as International-Level Drivers,
e.g., by ranking, by participation in particular
International Events, by type of license, etc.
However, it must publish those criteria in clear
and concise form, so that Drivers are able to
ascertain quickly and easily when they will
become classified as International-Level Drivers.
For example, if the criteria include participation
in certain International Events, then the FIA
must publish a list of those International
Events.]
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Kierowca na poziomie krajowym:
National-Level Driver:
Kierowcy, którzy rywalizują na poziomie
Drivers who compete in sport at the national
krajowym, określonym przez każdą Krajową
level, as defined by each National Anti-Doping
Organizację Antydopingową, zgodnie z
Organisation, consistent with the International
Międzynarodowymi Standardami Badań i
Standard for Testing and Investigations.
Dochodzeń.
Posiadanie:
Possession:
Fizyczne lub Konstruktywne Posiadanie (które
The actual, physical Possession, or the
można określić tylko wtedy, gdy Osoba ma
constructive Possession (which shall be found
całkowitą kontrole lub intencje na taką kontrole only if the Person has exclusive control or
nad Zakazaną Substancją lub Metodą )
intends to exercise control over the Prohibited
Jednakże, jeśli Osoba nie ma kontroli nad
Substance or Prohibited Method or the
Substancją zabronioną lub Zabronioną Metodą
premises in which a Prohibited Substance or
lub nad przesłanką, w która opiera się obecność Prohibited Method exists). However, if the
Zabronionej Substancji lub Zabronionej Metody, Person does not have exclusive control over the
Konstruktywne Posiadanie zostanie stwierdzone Prohibited Substance or Prohibited Method or
tylko wtedy, gdy Osoba wiedziała o obecności
over the premises in which a Prohibited
Zabronionej Substancji lub Zabronionej Metody Substance or Prohibited Method exists,
i zamierzała sprawować nad nimi kontrolę.
constructive Possession shall only be found if
Jednakże, nie można stwierdznic naruszenia
the Person knew about the presence of the
wyłącznie opierająć to o posiadanie substancji
Prohibited Substance or Prohibited Method and
lub metody antydopingowej, jeśli przed
intended to exercise control over it. However,
otrzymaniem powiadomienia o naruszeniu
there shall be no anti-doping rule violation
zasady antydopingowej, osoba ta działała
based solely on Possession if, prior to receiving
wykazujące, że nigdy nie zamierzała wejść w
notification of any kind that the Person has
posiadanie substancji lub metody
committed an anti-doping rule violation, the
antydopingowej i zrzekła się tego posiadania
Person has taken concrete action
poprzez wyraźne zadeklarowanie tego faktu
demonstrating that the Person never intended
Organizacji Antydopingowej. Bez względu na
to have Possession and has renounced
wszystko, co jest sprzeczne z tą definicją, zakup Possession by explicitly declaring it to an Anti(w tym elektronicznie) Zabronionej Substancji
Doping Organisation. Notwithstanding anything
lub Zabronionej Metody stanowi autmatyczne
to the contrary in this definition, the purchase
wejście w Posiadanie przez Osobę, która
(including by any electronic or other means) of
dokonuje zakupu.
a Prohibited Substance or Prohibited Method
constitutes Possession by the Person who
makes the purchase.
[Komentarz.] Zgodnie z tą definicją, sterydy
[Comment: Under this definition, steroids found
znalezione w samochodzie Kierowcy
in a Driver’s car would constitute a violation
stanowiłyby naruszenie, chyba że Kierowca
unless the Driver establishes that someone else
udowodni, że ktoś inny korzystał z samochodu;
used the car; in that event, the Anti-Doping
w takim przypadku Organizacja Antydopingowa Organisation must establish that, even though
musi udowodnić, że nawet jeśli Kierowca nie
the Driver did not have exclusive control over
sprawował kontroli nad samochodem, wiedział
the car, the Driver knew about the steroids and
o sterydach i zamierzał z nich korzystać lub
intended to have control over the steroids.
decydować o ich użyciu. Podobnie, w
Similarly, in the example of steroids found in a
przykładzie sterydów znalezionych w gablocie
home medicine cabinet under the joint control
domowej pod wspólną kontrolą Kierowcy i
of a Driver and spouse, the Anti-Doping
małżonka, Organizacja Antydopingowa musi
Organisation must establish that the Driver
wykazać, że Kierowca wiedział o sterydach
knew the steroids were in the cabinet and that
znajdujących się w gablocie i zamierzał z nich
the Driver intended to exercise control over the
korzystać lub decydować o ich użyciu. Sama
steroids. The act of purchasing a Prohibited
czynność zakupu Zakazanej Substancji stanowi
Substance alone constitutes Possession, even
Posiadanie, nawet jeśli na przykład produkt nie
where, for example, the product does not
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dotrze, jest odebrany przez kogoś innego lub
arrive, is received by someone else, or is sent to
wysyłany na inny adres.
a third party address.]
Produkt skażony:
Produkt zawierający Substancję zabronioną,
która nie widnieje na etykiecie produktu lub w
informacjach dostępnych w wyszukiwarce
internetowej.
Program Obserwatorów:
Zespół obserwatorów, pod nadzorem Światowej
Agencji Antydopingowej, który obserwuje i
może udzielać wskazówek dotyczących procesu
kontroli antydopingowej na imprezach i
wydarzeniach a także składać raporty ze swoich
obserwacji.
Regulamin
Regulaming Antydopingowy FIA
Ścisła odpowiedzialność:
Zasada, która określa, że zgodnie z art. 2.1 i 2.2
nie jest konieczne wykazanie przez organizację
antydopingową zamiaru, błędu, zaniedbania lub
świadomego użycia ze strony kierowcy w celu
stwierdzenia naruszenia zasady
antydopingowej.
Nietypowy wynik
Raport z laboratorium zatwierdzonego przez
WADA, który wymaga dalszego badania zgodnie
z Międzynarodową Normą dla Laboratoriów,
oraz związanych z nim Dokumentów
Technicznych przed stwierdzeniem
Niekorzystnego Wyniku analitycznego
Niekorzystny wynik analityczny
Raport z laboratorium zatwierdzonego przez
WADA, który, zgodnie z Międzynarodową
Normą dla Laboratoriów i dokumentami
technicznymi, wskazuje w próbce obecność
substancji zabronionej lub jej metabolitów bądź
śladów (w tym zwiększonych ilości substancji
endogennych) lub dowód na zastosowanie
zabronionej metody.
Znalezienie nielegalnego paszportu:
Raport opisujący Znalezienie nielegalnego
paszportu, określony w obowiązujących
standardach międzynarodowych.
Nietypowy paszport
Raport opisany jako Znalezienie Nietypowego
Paszportu, określony w obowiązujących
Standardach Międzynarodowych.
Sygnatariusze:
Jednostki podpisujące się pod kodeksem, jak
przewidziano w art. 23 Kodeksu

Contaminated Product:
A product that contains a Prohibited Substance
that is not disclosed on the product label or in
information available in a reasonable Internet
search
Independent Observer Programme:
A team of observers, under the supervision of
WADA, who observe and may provide guidance
on the Doping Control process at certain Events
and report on their observations.

Regulations:
The FIA Anti-Doping Regulations.
Strict Liability:
The rule which provides that under Article 2.1
and Article 2.2, it is not necessary that intent,
Fault, negligence, or knowing Use on the
Driver’s part be demonstrated by the AntiDoping Organisation in order to establish an
antidoping rule violation.
Atypical Finding:
A report from a WADA-accredited laboratory or
other WADA-approved laboratory which
requires further investigation as provided by
the International Standard for Laboratories,
related Technical Documents prior to the
determination of an Adverse Analytical Finding.
Adverse Analytical Finding:
A report from a WADA-accredited laboratory or
other WADA-approved laboratory that,
consistent with the International Standard for
Laboratories and related Technical Documents,
identifies in a Sample the presence of a
Prohibited Substance or its Metabolites or
Markers (including elevated quantities of
endogenous substances) or evidence of the Use
of a Prohibited Method.
Adverse Passport Finding:
A report identified as an Adverse Passport
Finding as described in the applicable
International Standards.
Atypical Passport Finding:
A report described as an Atypical Passport
Finding as described in the applicable
International Standards.
Signatories:
Those entities signing the Code and agreeing to
comply with the Code, as provided in Article 23
of the Code
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Obszar wydarzenia:
Event Venues:
Miejsca wyznaczone przez organ zarządzający
Those venues so designated by the ruling body
wydarzeniem. Między innym: Stadion, tor,
of the event. They include, but are not limited
padok, Parc Fermé, strefy serwisowe, parkingi,
to: the track (Course), the Circuit, the paddock,
pit-stopy, strefy zakazane dla publiczności,
the Parc Fermé, the service parks or zones, the
strefy kontroli, strefy zarezerwowane dla
holding parks, the pits, the zones that are
mediów, strefy tankowania.
barred to the public, the control zones, the
zones that are reserved for the media, the
refuelling zones
Sport Drużynowy
Dyscyplina w sportach motorowych, w której
załoga (kierowca i pasażer) współzawodniczy z
innymi załogami lub która umożliwia zmiane
kierowców podczas Zawodów.

Team Sport:
A discipline of Motor Sport in which a crew
(driver and passenger) competes with other
crews or which authorises the replacement or
relaying of Drivers during a Competition.

Sport indywidualny:
Każda dyscyplina sportu motorowego, która nie
jest sportem zespołowym.

Individual Sport:
Any discipline of Motor Sport that is not a Team
Sport.

Standard międzynarodowy
Standard przyjęty przez WADA na rzecz
Kodeksu. Zgodność z normą międzynarodową
(w przeciwieństwie do innej alternatywnej
normy, praktyki lub procedury) jest
wystarczająca, aby stwierdzić, że procedury, do
których odnosi się norma międzynarodowa,
zostały zrealizowane prawidłowo. Normy
międzynarodowe obejmują wszelkie dokumenty
techniczne wydane zgodnie z normą
międzynarodową.
Zabronione Substancje
Każda substancja lub grupa substancji, opisana
na liście substancji zabronionych.

International Standard:
A standard adopted by WADA in support of the
Code. Compliance with an International
Standard (as opposed to another alternative
standard, practice or procedure) shall be
sufficient to conclude that the procedures
addressed by the International Standard were
performed properly. International Standards
shall include any Technical Documents issued
pursuant to the International Standard.

Określone substancje
Jak opisano w artykule 4.2.2

Specified Substances:
As defined in Article 4.2.2.

Niekwalifikowalność:
Czytaj- Konsekwencje naruszeń zasad
antydopingowych powyżej.
Tymczasowe Zawieszenie
Czytaj- Konsekwencje naruszeń zasad
antydopingowych powyżej.

Ineligibility:
See Consequences of Anti-Doping Rule
Violations above.
Provisional Suspension:
See Consequences of Anti-Doping Rules
Violations above

CAS
Sąd Arbitrażowy Sportu.

CAS:
The Court of Arbitration for Sport.

Próba:
Celowe zachowanie, które stanowi krok w
kierunku działań zaplanowanych które
prowadzą do naruszenia zasad
antydopingowych. Nie można jednak stwierdzić
naruszenia opierając się wyłącznie na próbie

Prohibited Substance:
Any substance, or class of substances, so
described on the Prohibited List.

Attempt:
Purposely engaging in conduct that constitutes
a substantial step in a course of conduct
planned to culminate in the commission of an
anti-doping rule violation. However, there shall
be no anti-doping rule violation based solely on
Str. 89 z 117
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA 2020
popełnienia naruszenia, jeśli dana osoba
an Attempt to commit a violation if the Person
zrezygnuje z tej próby, przed odkryciem tego
renounces the Attempt prior to its being
faktu przez osobe trzecią, która nie była
discovered by a third party not involved in the
zaangażowana.
Attempt
Handel:
Sprzedaż, przekazywanie, transportowanie,
wysyłanie, dostarczanie lub dystrybucja (lub
posiadanie w tym celu) Zabronionej Substancji
lub Zabronionej Metody (fizycznie lub w sposób
elektroniczny lub inny) przez Kierowcę, Personel
Wsparcia Kierowcy lub inną osobę podlegającą
pod Organizacje Antydopingowej na rzecz
strony trzeciej. Definicja nie obejmuje:
- Działań pracowników medycznych działających
w dobrej wierze wykorzystujących Substancję
zabronioną do istotnych i zgodnych z prawem
celów terapeutycznych lub w innym
dopuszczalnym celu.
- Działań z udziałem zakazanych substancji,
które nie są zakazane poza zawodami, chyba że
okoliczności wskazują, że substancje nie są
przeznaczone do istotnych i legalnych celów
terapeutycznych lub mają na celu poprawę
wyników sportowych.
Użycie:
Wykorzystanie, stosowanie, przyjęcie,
wstrzyknięcie lub spożycie w inny
sposóbvsubstancji zabronionej lub metody
zakazanej.
Komentarz: Opisane terminy obejmują również
liczby mnogie, jak również te terminy, które są
używane jako inne części mowy].

Trafficking:
Selling, giving, transporting, sending, delivering
or distributing (or Possessing for any such
purpose) a Prohibited Substance or Prohibited
Method (either physically or by any electronic
or other means) by a Driver, Driver Support
Personnel or any other Person subject to the
jurisdiction of an Anti-Doping Organisation to
any third party. However, this definition shall
not include:
- the actions of bona fide medical personnel
involving a Prohibited Substance used for
genuine and legal therapeutic purposes or other
acceptable justification;
- the actions involving Prohibited Substances
which are not prohibited in Out-of-Competition
Testing unless the circumstances as a whole
demonstrate that such Prohibited Substances
are not intended for genuine and legal
therapeutic purposes or are intended to
enhance sport performance.
Use:
The utilisation, application, ingestion, injection
or consumption by any means whatsoever of
any Prohibited Substance or Prohibited
Method.
Comment: Defined terms shall include their
plural and possessive forms, as well as those
terms used as other parts of speech.]

WADA : Światowa Organizacja Antydopingowa
Komentarz : Opisane terminy obejmują również
liczby mnogie, jak również te terminy, które są
używane jako inne części mowy].

WADA: The World Anti-Doping Agency.
[Comment: Defined terms shall include their
plural and possessive forms, as well as those
terms used as other parts of speech.]

Dodatek 1
Definicje ( w kolejności alfabetycznej po
angielsku)

SUPPLEMENT 1
DEFINITIONS (alphabetical order in ENGLISH)

ADAMS:
The Anti-Doping Administration and
Management System is a Web-based database
management tool for data entry, storage,
sharing, and reporting, designed to assist
stakeholders and WADA in their anti-doping
operations in conjunction with data protection
legislation.

ADAMS
ADAMS: The Anti-Doping Administration and
Management System is a Web-based database
management tool for data entry, storage,
sharing, and reporting, designed to assist
stakeholders and WADA in their anti-doping
operations in conjunction with data protection
legislation.
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ADC
ADC
Antydopingowy Komitet Dyscyplinarny FIA
The FIA Anti-Doping Disciplinary Committee
Podawanie substancji:
Providing, supplying, supervising, facilitating, or
otherwise participating in the Use or Attempted
Use by another Person of a Prohibited
Substance or Prohibited Method. However, this
definition shall not include the actions of bona
fide medical personnel involving a Prohibited
Substance or Prohibited Method used for
genuine and legal therapeutic purposes or
other acceptable justification and shall not
include actions involving Prohibited Substances
which are not prohibited in Out-of-Competition
Testing unless the circumstances as a whole
demonstrate that such Prohibited Substances
are not intended for genuine and legal
therapeutic purposes or are intended to
enhance sport performance.
Niekorzystny wynik analityczny
Raport z laboratorium zatwierdzonego przez
WADA, który, zgodnie z Międzynarodową
Normą dla Laboratoriów i dokumentami
technicznymi, wskazuje w próbce obecność
substancji zabronionej lub jej metabolitów bądź
śladów (w tym zwiększonych ilości substancji
endogennych) lub dowód na zastosowanie
zabronionej metody.

Administration:
Providing, supplying, supervising, facilitating, or
otherwise participating in the Use or Attempted
Use by another Person of a Prohibited
Substance or Prohibited Method. However, this
definition shall not include the actions of bona
fide medical personnel involving a Prohibited
Substance or Prohibited Method used for
genuine and legal therapeutic purposes or
other acceptable justification and shall not
include actions involving Prohibited Substances
which are not prohibited in Out-of-Competition
Testing unless the circumstances as a whole
demonstrate that such Prohibited Substances
are not intended for genuine and legal
therapeutic purposes or are intended to
enhance sport performance.

Znalezienie nielegalnego paszportu:
Raport opisujący Znalezienie nielegalnego
paszportu, określony w obowiązujących
standardach międzynarodowych.

Adverse Passport Finding:
A report identified as an Adverse Passport
Finding as described in the applicable
International Standards.

Organizacja Antydopingowa
Podmiot, który jest odpowiedzialny za zasady
które należy stosować przy wdrążaniu i
egzekwowaniu procesu kontroli dopingowej.
Przykładowo opisuje to : Międzynarodowy
Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet
Paraolimpijski, organizacje które odpowiadają
za testy podczas eventów, WADA oraz krajowe
organizacje antydopingowe.

Anti-Doping Organisation:
A Signatory that is responsible for adopting
rules for initiating, implementing or enforcing
any part of the Doping Control process. This
includes, for example, the International Olympic
Committee, the International Paralympic
Committee FIA, other Major Event
Organisations that conduct Testing at their
Events, WADA, international Federations, and
National Anti-Doping Organisations.

ASN
Narodowy automobilklub, związek lub federacja
uznana przez FIA jako podmiot posiadający
władze nad danym sportem w kraju. ( jak
określono w ‘’Definicjach’’ Międzynarodowego
Kodeksu Sportowego FIA)

Adverse Analytical Finding:
A report from a WADA-accredited laboratory or
other WADA-approved laboratory that,
consistent with the International Standard for
Laboratories and related Technical Documents,
identifies in a Sample the presence of a
Prohibited Substance or its Metabolites or
Markers (including elevated quantities of
endogenous substances) or evidence of the Use
of a Prohibited Method.

ASN:
A national automobile club, association or
federation recognised by the FIA as sole holder
of the sporting power in a country (as stipulated
in Article ‘Definitions’ of the FIA International
Sporting Code).
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Kierowca – Zobacz niżej
Paszport biologiczny kierowcy – Zobacz niżej
Personel wsparcia kierowcy – Zobacz niżej

Driver: GO UNDER «DRIVER» BELOW
Driver Biological Passport: GO UNDER «DRIVER
BIOLOGICAL PASSPORT» BELOW Driver Support
Personnel: GO UNDER «DRIVER SUPPORT
PERSONNEL» BELOW

Próba:
Celowe zachowanie, które stanowi krok w
kierunku działań zaplanowanych które
prowadzą do naruszenia zasad
antydopingowych. Nie można jednak stwierdzić
naruszenia opierając się wyłącznie na próbie
popełnienia naruszenia, jeśli dana osoba
zrezygnuje z tej próby, przed odkryciem tego
faktu przez osobe trzecią, która nie była
zaangażowana.

Attempt
Purposely engaging in conduct that constitutes
a substantial step in a course of conduct
planned to culminate in the commission of an
anti-doping rule violation. However, there shall
be no anti-doping rule violation based solely on
an Attempt to commit a violation if the Person
renounces the Attempt prior to its being
discovered by a third party not involved in the
Attempt

Nietypowy wynik
Raport z laboratorium zatwierdzonego przez
WADA, który wymaga dalszego badania zgodnie
z Międzynarodową Normą dla Laboratoriów,
oraz związanych z nim Dokumentów
Technicznych przed stwierdzeniem
Niekorzystnego Wyniku analitycznego
Nietypowy paszport
Raport opisany jako Znalezienie Nietypowego
Paszportu, określony w obowiązujących
Standardach Międzynarodowych.

Atypical Finding:
A report from a WADA-accredited laboratory or
other WADA-approved laboratory which
requires further investigation as provided by
the International Standard for Laboratories,
related Technical Documents prior to the
determination of an Adverse Analytical Finding
Atypical Passport Finding:
A report described as an Atypical Passport
Finding as described in the applicable
International Standards.

CAS
Sąd Arbitrażowy Sportu.

CAS:
The Court of Arbitration for Sport.

Kodeks
Światowy kodeks Antydopingowy

Code:
The World Anti-Doping Code.

Zawody:
Aktywność sportowa dla pojazdów silnikowych
w której pojawiają się wyniki. Może składać się z
treningu, wolnego treningu, sesji
kwalifikacyjnych a wyniki mogą być podzielone
w różne kategorie. Poniższe uważa się za
zawody: Wyścigi na torze, Rajdy, Rajdy
Przełajowe, Wyścigi w linii, Górskie odcinki,
Próby Rekordowe, Testy, Próby, Drifting i inne
formy Zawodów według uznania FIA, jak
określono w Artykule "Definicje"
Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA.

Competition:
Single motor sport activity with its own results.
It may comprise one or more heats and a final,
free practice, qualifying practice sessions and
results of several categories or be divided in
some similar manner, but must be completed
by the end of the Event. The following are
considered as a Competition: Circuit Races,
Rallies, Cross-Country Rallies, Drag Races, Hill
Climbs, Record Attempts, Tests, Trials, drifting
and other forms of Competitions at the
discretion of the FIA, as defined in Article
‘Definitions’ of the FIA International Sporting
Code.
Consequences of Anti-Doping Rule Violations
(“Consequences”):

Konsekwencje naruszeń zasad
antydopingowych (‘’Konsekwencje’’)
Naruszenie zasad przez kierowcę lub inną osobę
może skutkować :
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A Driver’s or other Person’s violation of an antia. Disqualification, which means that the
doping rule may result in one or more of the
Driver’s results in a particular Competition or
following:
Event are invalidated, with all resulting
a. Disqualification, which means that the
Consequences including forfeiture of any
Driver’s results in a particular Competition or
trophies, medals, points and prizes;
Event are invalidated, with all resulting
b. Niekwalifikowalność oznacza, że Kierowca lub Consequences including forfeiture of any
inna Osoba nie może brać udziału w zawodach, trophies, medals, points and prizes;
innych wydarzeniach oraz nie może korzystać z
b. Ineligibility, which means that the Driver or
finansowania, tak jak mowa w artykule 10.12.1, other Person is barred on account of an antiz powodu naruszenia zasad antydopingowych
doping rule violation for a specified period of
przez określony czas.
time from participating in any Competition or
c. Tymczasowe zawieszenie oznacza, że
other activity or funding as provided in Article
Kierowca lub inna osoba jest tymczasowo
10.12.1;
pozbawiona możliwości uczestniczenia w
c. Provisional Suspension, which means that
zawodach lub działaniach przed podjęciem
the Driver or other Person is barred temporarily
ostatecznej decyzji na przesłuchaniu
from participating in any Competition or activity
prowadzonym na mocy art. 8 (Prawo do
prior to the final decision at a hearing
przesłuchania);
conducted under Article 8 (Right to a Fair
d. Konsekwencje finansowe, oznaczają sankcje
Hearing);
finansowe nałożone za naruszenie przepisów
antydopingowych, lub mają na celu odzyskanie
d. Financial Consequences, which means a
kosztów związanych z tym naruszeniem.
financial sanction imposed for an anti-doping
e. Ujawnieniem informacji do wiadomości
rule violation or to recover costs associated
publicznej, co skutkuje rozpowszechnianiem
with an anti-doping rule violation; and
informacji wśród ogółu społeczeństwa lub osób e. Public Disclosure or Public Reporting, which
spoza grona osób uprawnionych do
means the dissemination or distribution of
wcześniejszego powiadomienia zgodnie z art.
information to the general public or Persons
14. Zespoły mogą również podlegać
beyond those Persons entitled to earlier
konsekwencjom przewidzianym w art. 11
notification in accordance with Article 14.
Kodeksu.
Teams in Team Sports may also be subject to
Consequences as provided in Article 11 of the
Produkt skażony:
Code.
Produkt zawierający Substancję zabronioną,
która nie widnieje na etykiecie produktu lub w
Contaminated Product:
informacjach dostępnych w wyszukiwarce
A product that contains a Prohibited Substance
internetowej.
that is not disclosed on the product label or in
Dyskwalifikacja:
information available in a reasonable Internet
Czytaj – Konsekwencje naruszenia zasad
search.
antydopingowych powyżej
Disqualification:
Kontrola Dopingowa
See Consequences of Anti-Doping Rule
Wszystkie kroki począwszy od zaplanowania
Violations above.
testu aż do momentu ostatecznego
Doping Control:
rozstrzygnięcia sprawy, w tym wszystkie etapy
All steps and processes from test distribution
pomiędzy, np przekazywanie informacji, zbiór
planning through to ultimate disposition of any
próbek, analiza laboratoryjna, TUE, zarządzanie appeal including all steps and processes in
wynikami i przesłuchania.
between such as provision of whereabouts
information, Sample collection and handling,
laboratory analysis, TUEs, results management
and hearings.
Kierowca
Każdy kierowca lub pasażer (w tym pilot i
nawigator), zgodnie z definicją zawartą w art.
Driver:
"Definicje" Międzynarodowego kodeksu
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sportowego FIA, który bierze udział w zawodach Any driver or passenger (including navigator
międzynarodowych i/lub krajowych.
and co-driver), as defined in Article ‘Definitions’
Organizacja antydopingowa może według
of the FIA International Sporting Code, who
własnego zastosować przepisy antydopingowe
competes in International Events and/or in
wobec kierowcy, który nie jest kierowcą na
National Events. An Anti-Doping Organisation
poziomie międzynarodowym lub krajowym, i
has discretion to apply anti-doping rules to a
tym samym włączyć go do definicji "kierowcy".
Driver who is neither an International-Level
W odniesieniu do takich kierowców, organizacja Driver nor a National-Level Driver, and thus to
antydopingowa może zdecydować się na:
bring them within the definition of “Driver”. In
przeprowadzenie niepełnych badań lub ich
relation to Driver who are neither Internationalzaniechanie; przeanalizowanie próbek pod
Level nor National-Level Drivers, an Anti-Doping
kątem zawartości substancji zabronionych w
Organisation may elect to: conduct limited
mniejszej ilości niż w pełnej liście; zażądanie
Testing or no Testing at all; analyse Samples for
niepełnych informacji o miejscu pobytu, nie
less than the full menu of Prohibited
wymaganie TUE. Jeżeli jednak kierowca, nad
Substances; require limited or no whereabouts
którym władzę sprawuje Organizacja
information; or not require advance TUEs.
Antydopingowa i który jest poniżej szczebla
However, if an Article 2.1, 2.3 or 2.5 anti-doping
międzynarodowego lub narodowego, dopuści
rule violation is committed by any Driver over
się naruszenia przepisów antydopingowych
whom an Anti-Doping Organisation has
określonych w art. 2.1, 2.3 lub 2.5, wówczas
authority and who competes below the
należy nałożyć Konsekwencje określone w
international or national level, then the
Kodeksie (z wyjątkiem art. 14.3.2). Dla celów
Consequences set forth in the Code (except
art. 2.8 i 2.9 oraz dla celów informacji i edukacji Article 14.3.2) must be applied. For the
antydopingowej, Kierowcą jest każda osoba
purposes of Article 2.8 and Article 2.9 and for
uczestnicząca w sporcie z upoważnienia
the purposes of anti-doping information and
któregokolwiek z sygnatariuszy, rządu lub innej education, any Person who participates in sport
organizacji sportowej akceptującej Kodeks.
under the authority of any Signatory,
government, or other sports organisation
[Komentarz.] Definicja jasno określa że każdy
accepting the Code is an Driver
kierowca Międzynarodowy i Narodowy podlega
przepisom Kodeksu, a dokładne definicje sportu
Narodowego i Międzynarodowego są opisane w [Comment: This definition makes it clear that all
przepisach antydopingowych Międzynarodowej International- and National-Level Drivers are
Federacji i Krajowej Organizacji
subject to the anti-doping rules of the Code,
Antydopingowej. Definicja pozwala także każdej with the precise definitions of internationalKrajowej Organizacji Antydopingowej która się
and national-level sport to be set forth in the
zdecyduje na rozszerzenie swojego programu
anti-doping rules of the International
antydopingowego o zawodników na niższych
Federations and National Anti-Doping
poziomach zaawansowania lub o osoby, które
Organisations respectively. The definition also
angażują się w aktywność fizyczną, ale w ogóle
allows each National Anti-Doping Organisation,
nie biorą udziału w zawodach. W ten sposób
if it chooses to do so, to expand its anti-doping
Krajowa Organizacja Antydopingowa może, na
programme beyond International- or Nationalprzykład, zdecydować się na testowanie
Level Drivers to competitors at lower levels of
zawodników na poziomie rekreacyjnym, ale nie Competition or to individuals who engage in
wymaga uzyskania TUE. Jednakże naruszenie
fitness activities but do not compete at all.
zasady antydopingowej związane z
Thus, a National Anti-Doping Organisation
Niekorzystnym Wynikiem Analitycznym lub
could, for example, elect to test recreationalManipulacją skutkuje konsekwencjami
level competitors but not require advance TUEs.
przewidzianymi w Kodeksie (z wyjątkiem art.
However, an anti-doping rule violation involving
14.3.2). Decyzję o tym, czy Konsekwencje mają
an Adverse Analytical Finding or Tampering
zastosowanie do kierowców rekreacyjnych, tych results in all of the Consequences provided for
zaangażowanych w aktywność fizyczną lub tych in the Code (with the exception of Article
którzy nigdy nie biorą udziału w zawodach,
14.3.2). The decision on whether Consequences
pozostawia się Krajowej Organizacji
apply to recreational-level Drivers who engage
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Antydopingowej. W ten sam sposób Organizacja in fitness activities but never compete is left to
Zawodów, może wybrać zawodników do
the National Anti-Doping Organisation. In the
testów, ale nie analizuje Próbek dla wobec
same manner, a Major Event Organisation
pełnej listy Substancji Zabronionych. Zawodnicy holding an Event reserved for masters-level
na wszystkich poziomach powinni korzystać z
competitors could elect to test the competitors
informacji i edukacji antydopingowej].
but not analyse Samples for the full menu of
Prohibited Substances. Competitors at all levels
of Competition should receive the benefit of
anti-doping information and education.]
Paszport biologiczny kierowcy:
Program i metody zbierania danych, opisane w
Międzynarodowym Standardzie Badań i
Dochodzeń oraz Międzynarodowym
Standardzie dla Laboratoriów.
Personel wsparcia kierowcy:
Każdy trener, szkoleniowiec, kierownik, agent,
członek zespołu, personel medyczny lub
paramedyczny, rodzic lub inna osoba pracująca,
lecząca lub pomagająca kierowcy biorącemu
udział w zawodach lub przygotowującemu się
do nich.

Driver Biological Passport:
The programme and methods of gathering and
collating data as described in the International
Standard for Testing and Investigations and
International Standard for Laboratories.
Driver Support Personnel:
Any coach, trainer, manager, agent, team staff,
official, medical or paramedical personnel,
parent or any other Person working with,
treating or assisting a Driver participating in or
preparing for Competition.

Wydarzenie
Wydarzenie składa się minimum jednego :
Zawodów, parady lub demonstracji.

Event:
An Event is made up of one or more:
Competitions, Parades or Demonstrations.

Okres zawodów
Okres pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem
zawodów lub wydarzenia, tak jak ustalił
podmiot zarządzający.

Event Period:
The time between the beginning and end of an
Event, as established by the body under which
the Event is taking place.

Obszar wydarzenia:
Miejsca wyznaczone przez organ zarządzający
wydarzeniem. Między innym: Stadion, tor,
padok, Parc Fermé, strefy serwisowe, parkingi,
pit-stopy, strefy zakazane dla publiczności,
strefy kontroli, strefy zarezerwowane dla
mediów, strefy tankowania.

Event Venues:
Those venues so designated by the ruling body
of the Event. They include, but are not limited
to: the track (Course), the Circuit, the paddock,
the Parc Fermé, the service parks or zones, the
holding parks, the pits, the zones that are
barred to the public, the control zones, the
zones that are reserved for the media, the
refuelling zones.

Wina
Winą będzie każde zaniedbanie obowiązku lub
brak należytej uwagi w odniesieniu do danej
sytuacji. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę
przy ocenie stopnia winy kierowcy lub innej
osoby, to na przykład doświadczenie Kierowcy
lub innej osoby, to czy dana osoba jest osobą
niepełnoletnią, szczególne względy, takie jak
upośledzenie, stopień ryzyka, który kierowca
powinnien wziąść pod uwagę, oraz rodzaj
działań podjętych przez Kierowcę w odniesieniu
do tego ryzyka. Przy ocenie stopnia naruszenia

Fault:
Fault is any breach of duty or any lack of care
appropriate to a particular situation. Factors to
be taken into consideration in assessing a Driver
or other Person’s degree of Fault include, for
example, the Driver’s or other Person’s
experience, whether the Driver or other Person
is a Minor, special considerations such as
impairment, the degree of risk that should have
been perceived by the Driver and the level of
care and investigation exercised by the Driver in
relation to what should have been the
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przez Kierowcę lub inną osobę rozpatrywane
perceived level of risk. In assessing the Driver’s
okoliczności muszą być szczególne i istotne dla
or other Person’s degree of Fault, the
wyjaśnienia naruszenia. Zatem, na przykład fakt, circumstances considered must be specific and
że Kierowca straciłby możliwość zarobienia
relevant to explain the Driver’s or other
znaczącej ilości pieniędzy podczas okresu
Person’s departure from the expected standard
niekwalifikowalności, lub fakt że jego kariera
of behaviour. Thus, for example, the fact that a
zawodowa dobiega ku końcowi, lub w której
Driver would lose the opportunity to earn large
fazie kalendarza sportowego ma miejsce
sums of money during a period of Ineligibility,
incydent, nie będą to istotne czynniki, które
or the fact that the Driver only has a short time
należy uwzględnić przy skróceniu okresu
left in his career, or the timing of the sporting
niekwalifikowalności na mocy art. 10.5 ust. 1
calendar, would not be relevant factors to be
lub 10.5 ust. 2.
considered in reducing the period of Ineligibility
under Article 10.5.1 or 10.5.2.
Komentarz: Kryterium oceny poziomu
naruszenia jest takie samo we wszystkich
artykułach. Jednakże, zgodnie z art. 10.5.2, nie
można zmniejszyć kary dopóki nie uzna się że
kierowca lub inna osoba nie dopuściła się
poważnego wykroczenia lub zaniedbania.

[Comment: The criterion for assessing an
Driver’s degree of Fault is the same under all
Articles where Fault is to be considered.
However, under Article 10.5.2, no reduction of
sanction is appropriate unless, when the degree
of Fault is assessed, the conclusion is that No
Significant Fault or Negligence on the part of
the Driver or other Person was involved.]

FIA
FIA:
Międzynarodowa Federacja Automobilna
The Federation Internationale de l’Automobile
Konsekwencje Finansowe
Financial Consequences:
Czytaj-Konsekwencje naruszeń zasad
See Consequences of Anti-Doping Rule
antydopingowych
Violations, above.
W trakcie zaowdów:
In-Competition:
Okres rozpoczynający się na dwanaście godzin
The period commencing twelve hours before a
przed Zawodami, w których kierowca ma wziąć
Competition in which the Driver is scheduled to
udział, oraz proces pobrania próbek powiązany
participate through the end of such
z tymi zawodami.
Competition and the Sample collection process
[Komentarz.] Międzynarodowa Federacja lub
related to such Competition.
organ zarządzający może ustanowić okres
[Comment: An International Federation or
"Podczas zawodów", który będzie inny niż
ruling body for an Event may establish an “Inopisano].
Competition” period that is different than the
Program Obserwatorów:
Event Period.]
Zespół obserwatorów, pod nadzorem Światowej Independent Observer Programme:
Agencji Antydopingowej, który obserwuje i
A team of observers, under the supervision of
może udzielać wskazówek dotyczących procesu WADA, who observe and may provide guidance
kontroli antydopingowej na imprezach i
on the Doping Control process at certain Events
wydarzeniach a także składać raporty ze swoich and report on their observations.
obserwacji.
Individual Sport:
Sport indywidualny:
Any discipline of Motor Sport that is not a
Każda dyscyplina sportu motorowego, która nie Team Sport.
jest sportem zespołowym.
Ineligibility: See Consequences of Anti-Doping
Niekwalifikowalność : Czytaj konsekwencje
Rule Violations above.
naruszeń antydopingowych
International Event:
Wydarzenie międzynarodowe
An Event or Competition where the
Wydarzenie lub zawody, w przypadku których
International Olympic Committee, the
Międzynarodowy Komitet Olimpijski,
International Paralympic Committee, the FIA, a
Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, FIA
Major Event Organisation, or another
lub inna międzynarodowa organizacja sportowa international sport organization is the ruling
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jest organem zarządzającym lub powołuje
body for the Event or appoints the technical
sędziów technicznych na potrzeby Wydarzenia
officials for the Event.
Kierowca na poziomie międzynarodowym:
International-Level Driver:
Kierowca, który bierze udział w zawodach
A Driver who participates in any Competition
zarejestrowanych w Międzynarodowym
registered on the FIA International Sporting
Kalendarzu Sportowym FIA, zgodnie z opisem
Calendar, as set out in the “Scope” section of
zawartym w części "Zakres" Wstępu do
the Introduction to the Regulations.
Regulaminu.
[Comment: Consistent with the International
[Komentarz.] Zgodnie z Międzynarodowym
Standard for Testing and Investigations, the FIA
Standardem Badań i Dochodzeń, FIA może
is free to determine the criteria it will use to
określić kryteria, których będzie używać do
classify Drivers as International-Level Drivers,
klasyfikacji poziomu kierowców, np na
e.g., by ranking, by participation in particular
podstawie rankingu uczestnictwa w Imprezach
International Events, by type of license, etc.
Międzynarodowych, poziom licencji itp. FIA
However, it must publish those criteria in clear
musi opublikować te kryteria w jasnej i spójnej
and concise form, so that Drivers are able to
formie, tak aby Kierowcy mogli łatwo ocenić
ascertain quickly and easily when they will
kiedy zostaną sklasyfikowani jako Kierowcy
become classified as International-Level Drivers.
Międzynarodowego Poziomu. Na przykład,
For example, if the criteria include participation
jeżeli kryteria te obejmują udział w określonych in certain International Events, then the FIA
imprezach międzynarodowych, wówczas FIA
must publish a list of those International
musi opublikować listę tych wydarzeń].
Events.]
Standard międzynarodowy
Standard przyjęty przez WADA na rzecz
Kodeksu. Zgodność z normą międzynarodową
(w przeciwieństwie do innej alternatywnej
normy, praktyki lub procedury) jest
wystarczająca, aby stwierdzić, że procedury, do
których odnosi się norma międzynarodowa,
zostały zrealizowane prawidłowo. Normy
międzynarodowe obejmują wszelkie dokumenty
techniczne wydane zgodnie z normą
międzynarodową.
Organizacja Wydarzeń Masowych
Zrzeszenia krajowych komitetów olimpijskich i
innych międzynarodowych organizacji
wielosportowych działających jako organ
odpowiedzialny za wszelkie kontynentalne,
regionalne lub inne międzynarodowe eventy.
Ślady substancji
Struktura lub grupa struktur biologoicznych
wskazująca na użycie substancji zabronionej lub
metody zabronionej
Metabolit:
Każda substancja wyprodukowana w procesie
biotransformacji.
Osoba nieletnia
Osoba która nie ukończyła 18 roku życia
Krajowa Organizacja Antydopingowa:
Podmiot(-y) wyznaczony(-e) przez kraj jako
główny organ, odpowiedzialny(-e) za przyjęcie i
wdrożenie przepisów antydopingowych oraz za
kierowanie testami, zarządzaniem wynikami
badań i prowadzeniem przesłuchań, wszystko

International Standard:
A standard adopted by WADA in support of the
Code. Compliance with an International
Standard (as opposed to another alternative
standard, practice or procedure) shall be
sufficient to conclude that the procedures
addressed by the International Standard were
performed properly. International Standards
shall include any Technical Documents issued
pursuant to the International Standard.

Major Event Organisations:
The continental associations of National
Olympic Committees and other international
multi-sport organisations serving as the body
responsible for any continental, regional or
other International Event.
Marker:
A compound, group of compounds or biological
variable(s) that indicates the Use of a Prohibited
Substance or Prohibited Method.
Metabolite:
Any substance produced by a biotransformation
process.
Minor:
A natural Person who has not reached the age
of eighteen years
National Anti-Doping Organisation:
The entity(ies) designated by each country as
possessing the primary authority and
responsibility to adopt and implement antidoping rules and to direct the collection of
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na poziomie krajowym. Jeżeli organ publiczny
Samples, the management of test results, and
nie wyznaczył takiego organu, podmiotem tym
the conduct of hearings, all at the national level.
jest Narodowy Komitet Olimpijski danego kraju If this designation has not been made by the
lub wyznaczony przez niego podmiot.
competent public authority(ies), the entity shall
W przypadku odniesienia do krajowej
be the country’s National Olympic Committee
organizacji antydopingowej kierowcy oznacza to or its designee. Where reference is made to the
krajową organizację antydopingową
National Anti-Doping Organisation of the Driver,
podlegająca pod ASN który wydał licencje
this means the National Anti-Doping
kierowcy
Organisation of the country of the ASN that
issued the licence to the Driver.
Wydarzenie narodowe
National Event:
Każde wydarzenie nie wpisane na Kalendarz
Any Event that is not entered on the FIA
Wydarzeń Międzynarodowych FIA
International Sporting Calendar
Kierowca na poziomie krajowym:
Kierowcy, którzy rywalizują na poziomie
krajowym, określonym przez każdą Krajową
Organizację Antydopingową, zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Badań i
Dochodzeń.
Międzynarodowy Komitet Olimpijski
Organizacja uznana przez Międzynarodowy
Komitet Olimpijski. Termin ten obejmuję
również Narodową Konfederacje Sportową, jeśli
ta przejmuję obowiązki Komitetu Olimpijskiego
w sprawach Antydopingowych.

Brak Winy
Kiedy kierowca lub inna osoba udowodni że nie
wiedział lub nie podejrzewał że mógł użyć
Zabronionej Substancji lub Metody i naruszył
tym regulamin. Z wyjątkiem osób nieletnich, za
naruszenia Artykułu 2.1 kierowca musi wyjaśnić
w jaki sposób Substancja znalazła się w jego
organizmie.

Brak znaczącej winy
Kiedy kierowca lub inna osoba udowodni że
jego wina lub zaniedbanie, biorąc pod uwagę
wszystkie okoliczności nie jest znacząca w
odniesieniu do naruszenia przepisów. Z
wyjątkiem osób nieletnich, za naruszenia
Artykułu 2.1 kierowca musi wyjaśnić w jaki
sposób Substancja znalazła się w jego
organizmie

National-Level Driver:
Drivers who compete in sport at the national
level, as defined by each National Anti-Doping
Organisation, consistent with the International
Standard for Testing and Investigations
National Olympic Committee:
The organisation recognised by the
International Olympic Committee. The term
National Olympic Committee shall also include
the National Sport Confederation in those
countries where the National Sport
Confederation assumes typical National
Olympic Committee responsibilities in the antidoping area.
No Fault or Negligence:
The Driver or other Person’s establishing that
he did not know or suspect, and could not
reasonably have known or suspected even with
the exercise of utmost caution, that he had
Used or been Administered the Prohibited
Substance or Prohibited Method or otherwise
violated an anti-doping rule. Except in the case
of a Minor, for any violation of Article 2.1, the
Driver must also establish how the Prohibited
Substance entered his system
No Significant Fault or Negligence:
The Driver or other Person’s establishing that
his Fault or negligence, when viewed in the
totality of the circumstances and taking into
account the criteria for No Fault or Negligence,
was not significant in relation to the anti-doping
rule violation. Except in the case of a Minor, for
any violation of Article 2.1, the Driver must also
establish how the Prohibited Substance entered
his system.

Poza zawodami
Out-of-Competition:
Każdy okres nie wchodzący w okres zawodów
Any period which is not In-Competition.
Uczestnik:
Participant:
Każdy kierowca lub członek zespołu
Any Driver or Driver Support Personnel.
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Osoba:
Person:
Fizyczna osoba, organizacja lub inny podmiot
A natural Person or an organisation or other
entity
Posiadanie:
Fizyczne lub Konstruktywne Posiadanie (które
można określić tylko wtedy, gdy Osoba ma
całkowitą kontrole lub intencje na taką kontrole
nad Zakazaną Substancją lub Metodą )
Jednakże, jeśli Osoba nie ma kontroli nad
Substancją zabronioną lub Zabronioną Metodą
lub nad przesłanką, w która opiera się obecność
Zabronionej Substancji lub Zabronionej Metody,
Konstruktywne Posiadanie zostanie stwierdzone
tylko wtedy, gdy Osoba wiedziała o obecności
Zabronionej Substancji lub Zabronionej Metody
i zamierzała sprawować nad nimi kontrolę.
Jednakże, nie można stwierdznic naruszenia
wyłącznie opierająć to o posiadanie substancji
lub metody antydopingowej, jeśli przed
otrzymaniem powiadomienia o naruszeniu
zasady antydopingowej, osoba ta działała
wykazujące, że nigdy nie zamierzała wejść w
posiadanie substancji lub metody
antydopingowej i zrzekła się tego posiadania
poprzez wyraźne zadeklarowanie tego faktu
Organizacji Antydopingowej. Bez względu na
wszystko, co jest sprzeczne z tą definicją, zakup
(w tym elektronicznie) Zabronionej Substancji
lub Zabronionej Metody stanowi autmatyczne
wejście w Posiadanie przez Osobę, która
dokonuje zakupu.

[Komentarz.] Zgodnie z tą definicją, sterydy
znalezione w samochodzie Kierowcy
stanowiłyby naruszenie, chyba że Kierowca
udowodni, że ktoś inny korzystał z samochodu;
w takim przypadku Organizacja Antydopingowa
musi udowodnić, że nawet jeśli Kierowca nie
sprawował kontroli nad samochodem, wiedział
o sterydach i zamierzał z nich korzystać lub
decydować o ich użyciu. Podobnie, w
przykładzie sterydów znalezionych w gablocie
domowej pod wspólną kontrolą Kierowcy i
małżonka, Organizacja Antydopingowa musi
wykazać, że Kierowca wiedział o sterydach
znajdujących się w gablocie i zamierzał z nich
korzystać lub decydować o ich użyciu. Sama
czynność zakupu Zakazanej Substancji stanowi
Posiadanie, nawet jeśli na przykład produkt nie
dotrze, jest odebrany przez kogoś innego lub
wysyłany na inny adres.

Possession:
The actual, physical Possession, or the
constructive Possession (which shall be found
only if the Person has exclusive control or
intends to exercise control over the Prohibited
Substance or Prohibited Method or the
premises in which a Prohibited Substance or
Prohibited Method exists). However, if the
Person does not have exclusive control over the
Prohibited Substance or Prohibited Method or
over the premises in which a Prohibited
Substance or Prohibited Method exists,
constructive Possession shall only be found if
the Person knew about the presence of the
Prohibited Substance or Prohibited Method and
intended to exercise control over it. However,
there shall be no anti-doping rule violation
based solely on Possession if, prior to receiving
notification of any kind that the Person has
committed an anti-doping rule violation, the
Person has taken concrete action
demonstrating that the Person never intended
to have Possession and has renounced
Possession by explicitly declaring it to an AntiDoping Organisation. Notwithstanding anything
to the contrary in this definition, the purchase
(including by any electronic or other means) of
a Prohibited Substance or Prohibited Method
constitutes Possession by the Person who
makes the purchase

[Comment: Under this definition, steroids found
in a Driver’s car would constitute a violation
unless the Driver establishes that someone else
used the car; in that event, the Anti-Doping
Organisation must establish that, even though
the Driver did not have exclusive control over
the car, the Driver knew about the steroids and
intended to have control over the steroids.
Similarly, in the example of steroids found in a
home medicine cabinet under the joint control
of an Driver and spouse, the Anti-Doping
Organisation must establish that the Driver
knew the steroids were in the cabinet and that
the Driver intended to exercise control over the
steroids. The act of purchasing a Prohibited
Substance alone constitutes Possession, even
where, for example, the product does not
arrive, is received by someone else, or is sent to
a third party address.]
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Lista zabroniona
Lista opublikowana przez WADA określająca
Zabronione Substancje i Metody ( dostępna na
stronie WADA : : www.wada-ama.org)
Zabroniona metoda
Każda metoda określona na liście zabronionych
substancji i metod
Zabronione Substancje
Każda substancja lub grupa substancji, opisana
na liście substancji zabronionych.

Prohibited List:
The List published by WADA identifying the
Prohibited Substances and Prohibited Methods
(available on the WADA website www.wadaama.org).
Prohibited Method: Any method so described
on the Prohibited List.
Prohibited Substance: Any substance, or class of
substances, so described on the Prohibited List.

Tymczasowe przesłuchanie
Do celów art. 7.9. przyśpieszone, wstępne
przesłuchanie odbywające się przed
przesłuchaniem na mocy art 8, które daje
możliwość kierowcy na złożenie wyjaśnień, w
formie pisemnej lub ustnej.

Provisional Hearing:
For the purposes of Article 7.9, an expedited
abbreviated hearing occurring prior to a hearing
under Article 8 that provides the Driver with
notice and an opportunity to be heard in either
written or oral form.

Komentarz: Przesłuchanie tymczasowe jest
jedynie postępowaniem wstępnym, które nie
może obejmować pełnego przeglądu stanu
faktycznego sprawy. Po przeprowadzeniu
takiego przesłuchania kierowca jest
zobowiązany do dalszej części postępowania.
Natomiast "Przyśpieszona rozprawa", jak
określono w art. 7 ust. 9, jest pełną rozprawą
jednakże przeprowadzoną w trybie
przyspieszonym].

[Comment: A Provisional Hearing is only
preliminary proceedings which may not involve
a full review of the facts of the case. Following a
Provisional Hearing, the Driver remains entitled
to a subsequent full hearing on the merits of
the case. By contrast, an “expedited hearing”,
as that term is used in Article 7.9 , is a full
hearing on the merits conducted on an
expedited time schedule.]

Zawieszenie tymczasowe
Czytaj- Konsekwencje naruszeń zasad
antydopingowych powyżej.
Ujawnienie informacji do wiadomości publicznej
Czytaj – Konsekwencje naruszenia zasad
antydopingowych

Provisional Suspension:
See Consequences of Anti-Doping Rules
Violations above.
Publicly Disclose or Publicly Report:
See Consequences of Anti-Doping Rules
Violations above.

Regionalna Organizacja Antydopingowa:
Jednostka regionalna odpowiedzialna za
koordynację i zarządzanie odpowiednimi
obszarami krajowych programów
antydopingowych, może to obejmować
opracowanie i wdrożenie przepisów
antydopingowych, planowanie i pobieranie
próbek, zarządzanie wynikami, przegląd TUE,
prowadzenie przesłuchań oraz prowadzenie
programów edukacyjnych na poziomie
regionalnym.

Regional Anti-Doping Organisation:
A regional entity designated by member
countries to coordinate and manage delegated
areas of their national anti-doping programmes,
which may include the adoption and
implementation of anti-doping rules, the
planning and collection of Samples, the
management of results, the review of TUEs, the
conduct of hearings, and the conduct of
educational programmes at a regional level

Zarejestrowana Grupa pod testy
Registered Testing Pool:
Pula kierowców o najwyższym priorytecie
The pool of highest-priority Drivers established
ustanowiona oddzielnie na szczeblu
separately at the international level by the FIA
międzynarodowym przez FIA i na szczeblu
and at the national level by each National Antikrajowym przeznkrajową organizację
Doping Organisation that are subject to both InStr. 100 z 117
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antydopingową, którzy podlegają testom w
Competition and Out-of-Competition Testing as
trakcie zawodó jak i poza zawodami jako część
part of the test distribution plan of the FIA or
planu podziału testów FIA lub danej krajowej
the National AntiDoping Organisation in
organizacji antydopingowej. W związku z tym są question. They are therefore required to
oni zobowiązani do dostarczenia informacji o
provide whereabouts information as provided
miejscu pobytu zgodnie z art. 5.6 kodeksu oraz
in Article 5.6 of the Code and the International
Międzynarodową Normą Badań i Dochodzeń.
Standard for Testing and Investigations.
Regulamin
Regulaming Antydopingowy FIA
Próbka
Każdy materiał biologiczny zebrany do celów
kontroli antydopingowej

Regulations:
The FIA Anti-Doping Regulations.
Sample or Specimen:
Any biological material collected for the
purposes of a Doping Control

[Komentarz.] Istniało stwierdzenie że pobranie
krwi narusza zasady niektórych grup religijnych
lub kulturowych. Nie ma żadnych podstaw do
takich stwierdzeń]

[Comment: It has sometimes been claimed that
the collection of blood Samples violates the
tenets of certain religious or cultural groups. It
has been determined that there is no basis for
any such claim.]

Sygnatariusze:
Jednostki podpisujące się pod kodeksem, jak
przewidziano w art. 23 Kodeksu

Signatories:
Those entities signing the Code and agreeing to
comply with the Code, as provided in Article 23
of the Code

Określone substancje
Jak opisano w artykule 4.2.2

Specified Substances:
As defined in Article 4.2.2.

Ścisła odpowiedzialność:
Zasada, która określa, że zgodnie z art. 2.1 i 2.2
nie jest konieczne wykazanie przez organizację
antydopingową zamiaru, błędu, zaniedbania lub
świadomego użycia ze strony kierowcy w celu
stwierdzenia naruszenia zasady
antydopingowej.

Strict Liability:
The rule which provides that under Article 2.1
and Article 2.2, it is not necessary that intent,
Fault, negligence, or knowing Use on the
Driver’s part be demonstrated by the AntiDoping Organisation in order to establish an
antidoping rule violation

Znacząca pomoc :
Dla celów artykułu 10.6.1, osoba udzielająca
znaczącej pomocy musi :

Substantial Assistance:
For purposes of Article 10.6.1, a Person
providing Substantial Assistance must:

1) Ujawnić w podpisanym oświadczeniu,
wszystkie informacje związane z naruszeniem
przepisów antydopingowych, oraz
2) Współpracować w dochodzeniu i
rozstrzygnięciu wszystkich spraw związanych z
tymi informacjami, w tym na przykład
przedstawiania zeznań na przesłuchaniu, jeżeli
zażąda tego organizacja antydopingowa lub
panel przesłuchań

1) fully disclose in a signed written statement all
information he possesses in relation to antidoping rule violations, and
2) fully cooperate with the investigation and
adjudication of any case related to that
information, including, for example, presenting
testimony at a hearing if requested to do so by
an Anti-Doping Organisation or a hearing panel.

Ponadto dostarczone informacje muszą być
wiarygodne i muszą obejmować istotną część
sprawy lub, jeżeli nie wszczęto żadnej sprawy,

Further, the information provided must be
credible and must comprise an important part
of any case which is initiated or, if no case is
Str. 101 z 117

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA 2020
muszą stanowić wystarczającą podstawę do
initiated, must have provided a sufficient basis
rozpoczęcia sprawy
on which a case could have been brought.
Fałszowanie
Wszystkie czynności podjęte na rzecz
niewłaściwego celu, utrudnianie, wprowadzanie
w błąd, rozpowszechnianie niewłaściwych
informacji lub wszystkie inne działania mające
na celu zmianę wyników lub uniemożliwienie
realizacji standardowych procedur.
Test wskazany
Wybranie kierowcy na testy bazując na
kryteriach opisanych w Międzynarodowym
Standardzie testów i dochodzeń.

Tampering:
Altering for an improper purpose or in an
improper way; bringing improper influence to
bear; interfering improperly; obstructing,
misleading or engaging in any fraudulent
conduct to alter results or prevent normal
procedures from occurring
Target Testing:
Selection of specific Drivers for Testing based
on criteria set forth in the International
Standard for Testing and Investigations.

Sport Drużynowy
Dyscyplina w sportach motorowych, w której
załoga (kierowca i pasażer) współzawodniczy z
innymi załogami lub która umożliwia zmiane
kierowców podczas Zawodów
Testy
Część procesu kontroli antydopingowej, w który
wchodzi zebranie próbek, przekazywanie
próbek oraz ich transport do laboratorium.

Team Sport:
A discipline of Motor Sport in which a crew
(driver and passenger) competes with other
crews or which authorises the replacement or
relaying of Drivers during a Competition.
Testing:
The parts of the Doping Control process
involving test distribution planning, Sample
collection, Sample handling, and Sample
transport to the laboratory.

Handel:
Sprzedaż, przekazywanie, transportowanie,
wysyłanie, dostarczanie lub dystrybucja (lub
posiadanie w tym celu) Zabronionej Substancji
lub Zabronionej Metody (fizycznie lub w sposób
elektroniczny lub inny) przez Kierowcę, Personel
Wsparcia Kierowcy lub inną osobę podlegającą
pod Organizacje Antydopingowej na rzecz
strony trzeciej. Definicja nie obejmuje:
- Działań pracowników medycznych działających
w dobrej wierze wykorzystujących Substancję
zabronioną do istotnych i zgodnych z prawem
celów terapeutycznych lub w innym
dopuszczalnym celu.
- Działań z udziałem zakazanych substancji,
które nie są zakazane poza zawodami, chyba że
okoliczności wskazują, że substancje nie są
przeznaczone do istotnych i legalnych celów
terapeutycznych lub mają na celu poprawę
wyników sportowych.

Trafficking:
Selling, giving, transporting, sending, delivering
or distributing (or Possessing for any such
purpose) a Prohibited Substance or Prohibited
Method (either physically or by any electronic
or other means) by a Driver, Driver Support
Personnel or any other Person subject to the
jurisdiction of an Anti-Doping Organisation to
any third party. However, this definition shall
not include:
- the actions of bona fide medical personnel
involving a Prohibited Substance used for
genuine and legal therapeutic purposes or
other acceptable justification;
- the actions involving Prohibited Substances
which are not prohibited in Out-of-Competition
Testing unless the circumstances as a whole
demonstrate that such Prohibited Substances
are not intended for genuine and legal
therapeutic purposes or are intended to
enhance sport performance.

TUE
TUE:
Pozwolenie na Użycie w Celach
Therapeutic Use Exemption, as defined in
Terapeutycznych
Article 4.4
TUEC
TUEC:
Komitet ds. Zezwoleń na użycie w Celach
Therapeutic Use Exemption Committee, as
Terapeutycznych, jak określono w art. 4.4.4.
defined in Article 4.4.4.
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Konwencja UNESCO
UNESCO Convention:
Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu
The International Convention against Doping in
dopingu w sporcie przyjęta na 33. sesji
Sport adopted by the 33rd session of the
Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 19
UNESCO General Conference on 19 October
października 2005 r. wraz ze wszystkimi
2005 including any and all amendments
poprawkami przyjętymi przez państwa będące
adopted by the States that are Parties to the
stronami tej konwencji.
Convention and the Conference of Parties to
the International Convention against Doping in
Sport.
Użycie:
Wykorzystanie, stosowanie, przyjęcie,
wstrzyknięcie lub spożycie w inny
sposóbvsubstancji bzabronionej lub metody
zakazanej.
WADA : Światowa Organizacja Antydopingowa
Komentarz : Opisane terminy obejmują również
liczby mnogie, jak również te terminy, które są
używane jako inne części mowy].

Use:
The utilisation, application, ingestion, injection
or consumption by any means whatsoever of
any Prohibited Substance or Prohibited
Method.
WADA:
The World Anti-Doping Agency.
[Comment: Defined terms shall include their
plural and possessive forms, as well as those
terms used as other parts of speech.]

DODATEK 2
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ARTYKUŁU 10 do
celów edukacyjnych wyłącznie

SUPPLEMENT 2
EXAMPLES OF THE APPLICATION OF ARTICLE 10
for educational purposes only

Przykład 1
Fakt:
Niekorzystny wynik analityczny wynika z
obecności sterydów anabolicznych w teście
przeprowadzonym w trakcie zawodów (art. 2
ust. 1); Kierowca niezwłocznie przyznaje się do
naruszenia zasady antydopingowej; wynika z
tego Brak znaczącej winy lub zaniedbania u
kierowcy; Kierowca współpracuje

EXAMPLE 1
Facts:
An Adverse Analytical Finding results from the
presence of an anabolic steroid in an InCompetition test (Article 2.1); the Driver
promptly admits the antidoping rule violation;
the Driver establishes No Significant Fault or
Negligence; and the Driver provides Substantial
Assistance

Zastosowanie Konsekwencje:
1.
Punktem wyjścia będzie art. 10 ust. 2.
Ponieważ uznaje się, że na kierowcy nie
spoczywa istotna wina, co stanowi
wystarczający dowód potwierdzający (art.
10.2.1.1 i 10.2.3), że naruszenie zasady
antydopingowej nie było zamierzone, okres
niekwalifikowalności wynosi zatem dwa lata, a
nie cztery lata (art. 10.2.2).
2.
W drugim etapie zespół zrobi analize,
czy redukcje kary związane z winą (art. 10.4 i
10.5) mają zastosowanie. Na podstawie braku
istotnych błędów i ogólnej winy (art. 10.5 ust.
2), i jako że steryd anaboliczny nie jest
substancją określoną, zakres kary zostałby
ograniczony do zakresu od dwóch lat do
jednego roku (minimum połowa dwuletniej
kary). Organ zarządzający określałby wówczas
odpowiedni okres niekwalifikowalności w

Application of Consequences:
1. The starting point would be Article 10.2.
Because the Driver is deemed to have No
Significant Fault that would be sufficient
corroborating
evidence
(Articles
10.2.1.1 and 10.2.3) that the anti-doping
rule violation was not intentional, the
period of Ineligibility would thus be two
years, not four years (Article 10.2.2).
2. In a second step, the panel would
analyse whether the Fault-related
reductions (Articles 10.4 and 10.5) apply.
Based on No Significant Fault or
Negligence (Article 10.5.2), since the
anabolic steroid is not a Specified
Substance, the applicable range of
sanctions would be reduced to a range
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oparciu wine wynikającą ze strony kierowcy.
of two years to one year (minimum one(Aby łatwiej opisać sytuacje, należy przyjąć, że
half of the two-year sanction). The panel
w przeciwnym razie panel nałożyłby okres
would then determine the applicable
niekwalifikowalności wynoszący 16 miesięcy).
period of Ineligibility within this range
based on the Driver’s degree of Fault.
(Assume for purposes of illustration in
this example that the panel would
otherwise impose a period of Ineligibility
of 16 months.)
3. In a third step, the panel would assess
3.
Podczas trzeciego etapu zespół rozważy
możliwość zawieszenia lub zmniejszenia kary na
the possibility for suspension or
mocy art. 10 ust. 6 (zmniejszenia niezwiązane z
reduction under Article 10.6 (reductions
winą). W tym przypadku zastosowanie ma
not related to Fault). In this case, only
jedynie art. 10.6 ust. 1 (Znacząca pomoc).
Article 10.6.1 (Substantial Assistance)
(Artykuł 10.6 ust. 3 Szybkie przyznanie się do
applies. (Article 10.6.3, Prompt
winy nie ma zastosowania, ponieważ okres
Admission, is not applicable because the
niekwalifikowalności jest już poniżej
period of Ineligibility is already below
dwuletniego minimum określonego w art. 10.6
the two-year minimum set forth in
ust. 3). W oparciu o istotną współprace okres
Article 10.6.3.) Based on Substantial
niekwalifikowalności może zostać zawieszony o
Assistance, the period of Ineligibility
trzy czwarte z 16 miesięcy. * Minimalny okres
niekwalifikowalności wynosiłby zatem cztery
could be suspended by three-quarters of
miesiące. (Aby łatwiej opisać sytuacje należy
16 months. * The minimum period of
przyjąć, że panel zawiesiłby dziesięć miesięcy, a
Ineligibility would thus be four months.
okres niekwalifikowalności wyniósłby zatem
(Assume for the purposes of illustration
sześć miesięcy).
in this example that the panel suspends
ten months and the period of Ineligibility
would thus be six months.)
4.
4. Zgodnie z art. 10 ust. 11 okres
Under Article 10.11, the period of
niekwalifikowalności rozpoczyna się w dniu
Ineligibility, in principle, starts on the
wydania ostatecznej decyzji. Jednak ponieważ
date of the final hearing decision.
kierowca niezwłocznie przyznał się do
However, because the Driver promptly
naruszenia, okres niekwalifikowalności może
admitted the anti-doping rule violation,
rozpocząć się już w dniu pobrania próbki, ale w
the period of Ineligibility could start as
każdym przypadku kierowca musi odbyć
early as the date of Sample collection,
przynajmniej połowę okresu
but in any event the Driver would have
niekwalifikowalności (tj. trzy miesiące) od daty
to serve at least one-half of the
decyzji (art. 10.11 ust. 2).
Ineligibility period (i.e. three months)
after the date of the hearing decision
(Article 10.11.2).
5.Ponieważ test został przeprowadzony w
trakcie zawodów, panel zarządzający musiałaby
automatycznie zdyskwalifikować wyniki
uzyskany w tych zawodach (art. 9).
6. Zgodnie z art. 10 ust. 8, wszystkie wyniki
uzyskane przez kierowcę od daty pobraniu
próbki do rozpoczęcia okresu
niekwalifikowalności zostaną również

5. Since the Adverse Analytical Finding
resulted from an In-Competition test,
the panel would have to automatically
Disqualify the result obtained in that
Competition (Article 9).
6. According to Article 10.8, all results
obtained by the Driver subsequent to
the date of the Sample collection until
the start of the period of Ineligibility
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zdyskwalifikowane, chyba że uczciwość wymaga
would also be Disqualified unless
inaczej.
fairness requires otherwise.
7. The information referred to in Article
7. Informacje, o których mowa w art. 14.3.2,
14.3.2 must be Publicly Disclosed, unless
muszą być udostępnione publicznie, chyba że
the Driver is a Minor, since this is a
kierowca jest niepełnoletni, ponieważ jest to
mandatory part of each sanction (Article
obowiązkowa część każdej kary (art. 10.13).
10.13).
8. The Driver is not allowed to participate
8. Kierowca nie może brać udziału w zawodach
in any capacity in a Competition or other
lub innej czynności związanej ze sportem w
sport-related activity under the
okresie niekwalifikalności (art. 10.12.1).
Jednakże Kierowca może wrócić do treningu z
authority of any Signatory or its affiliates
drużyną lub do korzystania z obiektów klubu lub
during the Driver’s period of Ineligibility
innej organizacji podczas:
(Article 10.12.1). However, the Driver
a) ostatnich dwóch miesięcy okresu
may return to train with a team or to use
niekwalifikowalności maszynisty, lub b)
the facilities of a club or other member
ostatniej jednej czwartej nałożonego okresu
organisation of a Signatory or its
niekwalifikowalności (art. 10.12.2). Kierowca
affiliates during the shorter of: (a) the
mógłby zatem powrócić do treningów na
last two months of the Driver’s period of
półtora miesiąca przed końcem okresu
Ineligibility, or (b) the last one-quarter of
niekwalifikowalności.
the period of Ineligibility imposed
(Article 10.12.2). Thus, the Driver would
be allowed to return to training one and
a half months before the end of the
period of Ineligibility
Przykład 2
FAKT
Niekorzystny wynik analityczny wskazuje na
obecność stymulanta, który jest Określoną
Substancją w teście podczas zawodów (art. 2.1);
Organizacja Antydopingowa jest w stanie
ustalić, że Kierowca dopuścił się naruszenia
przepisów antydopingowych celowo; Kierowca
nie jest w stanie wykazać, że Zabroniona
Substancja była użyta poza zawodem w
kontekście niezwiązanym z wynikami
sportowymi; Kierowca nie przyznaje się
niezwłocznie do naruszenia przepisów
antydopingowych; Kierowca współpracuje.

Zastosowanie konsekwencji :
1. Za podstawę służyłby art. 10 ust. 2.
Ponieważ Organizacja Antydopingowa
może ustalić, że naruszenie zostało
popełnione umyślnie, a kierowca nie
może udowodnić że substancja jest
dozwolona poza zawodami, a jej użycie
nie miało mieć wpływu na wyniki
sportowe
(art.
10.2.3),
okres

EXAMPLE 2
Facts:
An Adverse Analytical Finding results from
the presence of a stimulant which is a
Specified Substance in an In-Competition
test (Article 2.1); the Anti-Doping
Organisation is able to establish that the
Driver committed the anti-doping rule
violation intentionally; the Driver is not able
to establish that the Prohibited Substance
was Used Out-of-Competition in a context
unrelated to sport performance; the Driver
does not promptly admit the anti-doping
rule violation as alleged; the Driver does
provide Substantial Assistance.
Application of Consequences:
1. The starting point would be Article 10.2.
Because the Anti-Doping Organisation
can establish that the anti-doping rule
violation was committed intentionally
and the Driver is unable to establish that
the substance was permitted Out-ofCompetition and the Use was unrelated
to the Driver’s sport performance
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niekwalifikowalności wynosiłby cztery
(Article 10.2.3), the period of Ineligibility
lata (art. 10.2.1.2).
would be four years (Article 10.2.1.2)
2. Ponieważ naruszenie było umyślne, nie
2. Because the violation was intentional,
stosuje się redukcji kary opierając się na
there is no room for a reduction based
winie kierowcy (brak zastosowania art.
on Fault (no application of Articles 10.4
10.4 i 10.5). W oparciu o współprace,
and 10.5). Based on Substantial
kara mogłaby zostać zawieszona na
Assistance, the sanction could be
okres do trzech czwartych z czterech lat.
suspended by up to threequarters of the
* Minimalny okres niekwalifikowalności
four years. * The minimum period of
wynosiłby zatem rok.
Ineligibility would thus be one year
3. Zgodnie z art. 10 ust. 11 okres
3. Under Article 10.11, the period of
niekwalifikowalności rozpoczyna się w
Ineligibility would start on the date of
dniu wydania ostatecznej decyzji w
the final hearing decision.
sprawie.
4. Ponieważ wynik testu został uzyskany
4. Since the Adverse Analytical Finding
podczas zawodów, panel zarządzający
resulted from an In-Competition test,
dyskwalifikuje wynik uzyskany w
the panel would automatically Disqualify
zawodach.
the result obtained in the Competition.
5. Zgodnie z art. 10 ust. 8 wszystkie wyniki
uzyskane przez kierowcę od momentu
pobrania próbki do rozpoczęcia okresu
niekwalifikowalności zostaną również
zdyskwalifikowane, chyba że uczciwość
wymaga inaczej.

5. According to Article 10.8, all results
obtained by the Driver subsequent to
the date of Sample collection until the
start of the period of Ineligibility would
also be Disqualified unless fairness
requires otherwise

6. Informacje, o których mowa w art.
14.3.2, muszą zostać udostępnione
publicznie, chyba że kierowca jest osobą
nieletnią, ponieważ jest to obowiązkowa
część każdej kary (art. 10.13).

6. The information referred to in Article
14.3.2 must be Publicly Disclosed, unless
the Driver is a Minor, since this is a
mandatory part of each sanction (Article
10.13).

7.

7. The Driver is not allowed to participate
in any capacity in a Competition or other
sport-related activity under the
authority of any Signatory or its affiliates
during the Driver’s period of Ineligibility
(Article 10.12.1). However, the Driver
may return to train with a team or to use
the facilities of a club or other member
organisation of a Signatory or its
affiliates during the shorter of: (a) the
last two months of the Driver’s period of
Ineligibility, or (b) the last one-quarter of
the period of Ineligibility imposed
(Article 10.12.2). Thus, the Driver would
be allowed to return to training two

Kierowca nie może brać udziału w
zawodach lub innych wydarzeniach o
charakterze sportowym prowadzonych
przez Sygnatariusza lub podmiot pod
niego podlegający, podczas okresu
niekwalifikowalności (art. 10.12.1).
Jednakże Kierowca może wrócić do
treningu z drużyną lub do korzystania z
obiektów klubu lub innej organizacji
podczas: a) ostatnich dwóch miesięcy
okresu niekwalifikowalności kierowcy,
lub b) ostatniej jednej czwartej
nałożonego okresu niekwalifikowalności
(art. 10.12.2). Kierowca mógłby zatem
powrócić do treningów dwa miesiące
przed
końcem
okresu
niekwalifikowalności.
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months before the end of the period of
Ineligibility.
Przykład 3
FAKT:
Niekorzystny wynik analityczny testu
przeprowadzonego poza zawodami (art. 2.1);
Kierowca udowodnił brak znaczącego błędu lub
zaniedbania z jego strony; Kierowca stwierdza
również, że wynik jest spowodowany skażonym
produktem.
Zastosowanie konsekwencji :

EXAMPLE 3
Facts:
An Adverse Analytical Finding results from the
presence of an anabolic steroid in an Out-ofCompetition test (Article 2.1); the Driver
establishes No Significant Fault or Negligence;
the Driver also establishes that the Adverse
Analytical Finding was caused by a
Contaminated Product.

1.Punktem wyjścia jest art. 10 ust. 2. Ponieważ
kierowca może udowodnić na podstawie
dowodów że nie popełnił naruszenia celowo, tj.
że nie ponosi Istotnej winy za użytek skażonego
produktu (art. 10.2.1.1 i 10.2.3), okres
niekwalifikowalności wynosiłby dwa lata (art.
10.2.2).

Application of Consequences:
1. The starting point would be Article 10.2.
Because the Driver can establish through
corroborating evidence that he did not
commit the anti-doping rule violation
intentionally, i.e. he had No Significant
Fault in Using a Contaminated Product
(Articles 10.2.1.1 and 10.2.3), the period of
Ineligibility would be two years (Articles
10.2.2).
2. In a second step, the panel would analyse
the
Fault-related
possibilities
for
reductions (Articles 10.4 and 10.5). Since
the Driver can establish that the antidoping rule violation was caused by a
Contaminated Product and that he acted
with No Significant Fault or Negligence
based on Article 10.5.1.2, the applicable
range for the period of Ineligibility would
be reduced to a range of two years to a
reprimand. The panel would determine the
period of Ineligibility within this range,
based on the Driver’s degree of Fault.
(Assume for purposes of illustration in this
example that the panel would otherwise
impose a period of Ineligibility of four
months.)
3. According to Article 10.8, all results
obtained by the Driver subsequent to the
date of Sample collection until the start of
the period of Ineligibility would be
Disqualified unless fairness requires
otherwise
4. The information referred to in Article
14.3.2 must be Publicly Disclosed, unless
the Driver is a Minor, since this is a

2. W drugim etapie panel analizuje możliwości
redukcji kary (art. 10.4 i 10.5). Ponieważ
kierowca może udowodnić, że naruszenie
przepisów antydopingowych zostało
spowodowane przez skażony produkt i że nie
wynika z tego jego istotna wina opierając się o
art. 10.5.1.2, zakres kary zmniejszyłby się,
zaczynając od nagany do dwóch lat. Panel
zarządzający określi kare opierając się na
stopniu popełnionego błędu przez kierowce.
(Aby łatwiej opisać sytuacje, należy przyjąć, że
w przeciwnym razie panel nałożyłby okres
niekwalifikowalności wynoszący cztery
miesiące).

3. Zgodnie z art. 10 ust. 8 wszystkie wyniki
uzyskane przez kierowcę od momentu
pobrania próbki do rozpoczęcia okresu
niekwalifikowalności zostaną również
zdyskwalifikowane, chyba że uczciwość
wymaga inaczej.
4. Informacje, o których mowa w art. 14.3.2,
muszą zostać udostępnione publicznie, chyba że
kierowca jest osobą nieletnią, ponieważ jest to
obowiązkowa część każdej kary (art. 10.13).
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mandatory part of each sanction (Article
10.13).
5. Kierowca nie może brać udziału w zawodach
5. The Driver is not allowed to participate in
lub innych wydarzeniach o charakterze
any capacity in a Competition or other
sportowym prowadzonych przez Sygnatariusza
sport-related activity under the authority of
lub podmiot pod niego podlegający, podczas
any Signatory or its affiliates during the
okresu niekwalifikowalności (art. 10.12.1).
Driver’s period of Ineligibility (Article
Jednakże Kierowca może wrócić do treningu z
10.12.1). However, the Driver may return
drużyną lub do korzystania z obiektów klubu
to train with a team or to use the facilities
lub innej organizacji podczas: a) ostatnich
of a club or other member organisation of
dwóch miesięcy okresu niekwalifikowalności
kierowcy, lub b) ostatniej jednej czwartej
a Signatory or its affiliates during the
nałożonego okresu niekwalifikowalności (art.
shorter of: (a) the last two months of the
10.12.2). Kierowca mógłby zatem powrócić do
Driver’s period of Ineligibility, or (b) the last
treningów na miesiące przed końcem okresu
one-quarter of the period of Ineligibility
niekwalifikowalności.
imposed (Article 10.12.2). Thus, the Driver
would be allowed to return to training one
month before the end of the period of
Ineligibility
PRZYKŁAD
FAKT
Kierowca, którego nigdy nie dotyczył
negatywny wynik analityczny oraz który nigdy
nie dopuścił się naruszenia antydopingowego,
przyznaje się samowolnie, stwierdzając że
stosował sterydy anaboliczne w celu
zwiększenia swoich możliwości. Kierowca
współpracuje.
Zastosowanie konsekwencji :
1.Ponieważ naruszenie było umyślne,
zastosowanie posiada art. 10 ust. 2 pkt 1, a
podstawowy okres niekwalifikowalności
wynosi cztery lata.
2. Nie ma możliwości redukcji kary opierając się
na stopniu winy kierowcy (brak zastosowania
art. 10.4 i 10.5).
3.W oparciu o samo przyznanie się do winy (art.
10.6.2) okres niekwalifikowalności może zostać
skrócony nawet o połowę z czterech lat.
Zgodnie z art. 10.6 ust. 4, opierając się o
współprace kierowcy i jego samowolne
przyznanie się do winy, kara mogłaby zostać
skrócona lub zawieszona do trzech czwartych z
czterech lat. Minimalny okres
niekwalifikowalności wynosiłby jeden rok.

EXAMPLE 4
Facts
A Driver who has never had an Adverse
Analytical Finding or been confronted with an
anti-doping rule violation spontaneously admits
that he Used an anabolic steroid to enhance his
performance. The Driver also provides
Substantial Assistance.

Application of Consequences:
1. Since the violation was intentional,
Article 10.2.1 would be applicable and
the basic period of Ineligibility imposed
would be four years
2. There is no room for Fault-related
reductions of the period of Ineligibility
(no application of Articles 10.4 and
10.5).
3. Based on the Driver’s spontaneous
admission (Article 10.6.2) alone, the
period of Ineligibility could be reduced
by up to one-half of the four years.
Based on the Driver’s Substantial
Assistance (Article 10.6.1) alone, the
period of Ineligibility could be
suspended up to three-quarters of the
four years.* Under Article 10.6.4, in
considering the spontaneous admission
and Substantial Assistance together, the
most the sanction could be reduced or
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suspended would be up to threequarters of the four years. The minimum
period of Ineligibility would be one year.
4. Okres kary zasadniczo rozpoczyna się w dniu
4. The period of Ineligibility, in principle,
wydania ostatecznej decyzji w sprawie (art. 10
starts on the day of the final hearing
ust. 11). Jeżeli przyznanie się do winy zostanie
decision (Article 10.11). If the
uwzględnione przy redukcji kary, przedwczesne
spontaneous admission is factored into
rozpoczęcie okresu niekwalifikalności na mocy
the reduction of the period of
art. 10.11 ust. 2 nie będzie dozwolone. Przepis
Ineligibility, an early start of the period
ten ma zapobiegać sytuacji kiedy to kierowca
of Ineligibility under Article 10.11.2
dwukrotnie korzysta z tych samych okoliczności.
Jeżeli jednak redukcja kary nastąpi wyłącznie
would not be permitted. The provision
opierając się o współprace kierowcy, art. 10.11
seeks to prevent a Driver from
ust. 2 może zostać zastosowany, a okres
benefitting twice from the same set of
niekwalifikowalności rozpocznie się już w
circumstances. However, if the period of
momencie ostatniego użycia przez kierowcę
Ineligibility was suspended solely on the
sterydów anabolicznych.
basis of Substantial Assistance, Article
10.11.2 may still be applied, and the
period of Ineligibility started as early as
the Driver’s last Use of the anabolic
steroid.
5. Zgodnie z art. 10 ust. 8 wszystkie wyniki
5. According to Article 10.8, all results
uzyskane przez kierowcę od momentu pobrania
obtained by the Driver subsequent to
próbki do rozpoczęcia okresu
the date of the anti-doping rule violation
niekwalifikowalności zostaną również
until the start of the period of
zdyskwalifikowane, chyba że uczciwość wymaga
Ineligibility would be Disqualified unless
inaczej.
fairness requires otherwise.
6.
The information referred to in Article
6. . Informacje, o których mowa w art. 14.3.2,
14.3.2 must be Publicly Disclosed, unless
muszą zostać udostępnione publicznie, chyba że
the Driver is a Minor, since this is a
kierowca jest osobą nieletnią, ponieważ jest to
obowiązkowa część każdej kary (art. 10.13).
mandatory part of each sanction (Article
10.13).
7. Kierowca nie może brać udziału w zawodach
7. The Driver is not allowed to participate
lub innych wydarzeniach o charakterze
in any capacity in a Competition or other
sportowym prowadzonych przez Sygnatariusza
sport-related activity under the
lub podmiot pod niego podlegający, podczas
authority of any Signatory or its affiliates
okresu niekwalifikowalności (art. 10.12.1).
during the Driver’s period of Ineligibility
Jednakże Kierowca może wrócić do treningu z
(Article 10.12.1). However, the Driver
drużyną lub do korzystania z obiektów klubu lub
may return to train with a team or to use
innej organizacji podczas: a) ostatnich dwóch
the facilities of a club or other member
miesięcy okresu niekwalifikowalności kierowcy,
lub b) ostatniej jednej czwartej nałożonego
organisation of a Signatory or its
okresu niekwalifikowalności (art. 10.12.2).
affiliates during the shorter of: (a) the
Kierowca mógłby zatem powrócić do treningów
last two months of the Driver’s period of
na dwa miesiące przed końcem okresu
Ineligibility, or (b) the last one-quarter of
niekwalifikowalności.
the period of Ineligibility imposed
(Article 10.12.2). Thus, the Driver would
be allowed to return to training two
months before the end of the period of
Ineligibility.
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PRZYKŁAD 5
EXAMPLE 5
FAKT:
Facts:
Osoba z drużyny kierowcy pomaga obejść okres A Driver Support Person helps to circumvent a
niekwalifikalności poprzez zakwalifikowanie
period of Ineligibility imposed on a Driver by
kierowcy do zawodów pod fałszywym
entering him in a Competition under a false
nazwiskiem. Osoba z drużyny kierowcy
name. The Driver Support Person comes
przyznaje się do naruszenia przepisów (art. 2.9) forward with this anti-doping rule violation
przed otrzymaniem powiadomienia o
(Article 2.9) spontaneously before being
naruszeniu przepisów przez organizację
notified of an anti-doping rule violation by an
antydopingową.
AntiDoping Organisation.

Zastosowanie konsekwencji :
Application of Consequences:
1.
Zgodnie
z
art.
10.3.4
okres 1. According to Article 10.3.4, the period of
niekwalifikowalności wynosiłby od
Ineligibility would be from two to four
dwóch do czterech lat, w zależności od
years, depending on the seriousness of the
poziomu naruszenia. (Aby łatwiej opisać
violation. (Assume for purposes of
sytuacje, należy przyjąć, że w
illustration in this example that the panel
przeciwnym razie panel nałożyłby okres
would otherwise impose a period of
niekwalifikowalności wynoszący trzy
Ineligibility of three years.)
lata).
2.
Nie ma możliwości na redukcje kary 2. There is no room for Fault-related
opierając się na wini, jako że celowe
reductions since intent is an element of the
działanie jest elementem naruszenia
anti-doping rule violation in Article 2.9 (see
przepisów
antydopingowych
comment to Article 10.5.2)
określonych w art. 2.9 (zob. komentarz
do art. 10.5.2).
3.
Zgodnie z art. 10.6.2, jeżeli przyznanie 3. According to Article 10.6.2, provided that
się do winy jest jedynym dowodem,
the admission is the only reliable evidence,
okres niekwalifikowalności może zostać
the period of Ineligibility may be reduced to
skrócony do połowy. (Aby łatwiej opisać
one-half. (Assume for purposes of
sytuacje, należy przyjąć, że panel
illustration in this example that the panel
nałożyłby okres niekwalifikowalności
would impose a period of Ineligibility of 18
wynoszący 18 miesięcy).
months.
4.
Informacje, o których mowa w art. 4. The information referred to in Article
14.3.2, muszą zostać udostępnione
14.3.2 must be Publicly Disclosed unless
publicznie, chyba że kierowca jest osobą
the Driver Support Person is a Minor, since
nieletnią, ponieważ jest to obowiązkowa
this is a mandatory part of each sanction
część każdej kary (art. 10.13).
(Article 10.13).

Przykład 6
FAKT:
Kierowca został ukarany za pierwsze naruszenie
okresem 14 miesięcy kary z czego cztery
miesiące zostały zawieszone z powodu jego
współpracy. Kierowca popełnia drugie
naruszenie przepisów antydopingowych
wynikające z obecności czynnika stymulującego,
który nie jest substancją określoną podczas
testu na zawodach (art. 2 ust. 1); Stwierdza się

EXAMPLE 6
Facts:
A Driver was sanctioned for a first anti-doping
rule violation with a period of Ineligibility of 14
months, of which four months were suspended
because of Substantial Assistance. Now, the
Driver commits a second anti-doping rule
violation resulting from the presence of a
stimulant which is not a Specified Substance in
an In-Competition test (Article 2.1); the Driver
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że kierowcy nie dotyczy Istotna wina i
establishes No Significant Fault or Negligence;
zaniedbanie; a kierowca współpracuje. Gdyby
and the Driver provided Substantial Assistance.
było to pierwsze naruszenie, komisja ukarałaby If this were a first violation, the panel would
kierowcę okresem niekwalifikowalności
sanction the Driver with a period of Ineligibility
wynoszącym 16 miesięcy, a z tego zawiesiła
of 16 months and suspend six months for
sześć miesięcy za współprace.
Substantial Assistance
Zastosowanie konsekwencji :
Application of Consequences:
1.
art. 10. 7 ma zastosowanie wobec
1. Article 10.7 is applicable to the second
drugiego naruszenia przepisów
anti-doping rule violation because
antydopingowych,
ponieważ
Article 10.7.4.1 and Article 10.7.5 apply
zastosowanie ma art. 10.7.4.1 i
art.10.7.5
2.
Zgodnie z art. 10.7.1 okres
2. Under Article 10.7.1, the period of
niekwalifikowalności będzie większy
Ineligibility would be the greater of:
od:
A .Sześciu miesięcy
B .połowy okresu
niekwalifikowalności nałożonego za
pierwsze naruszenie przepisów
antydopingowych bez
uwzględnienia redukcji kary na
mocy art. 10 ust. 6 (w tym
przykładzie równałoby się to
połowie okresu 14 miesięcy, czyli
siedmiu miesięcy); lub
C. Dwukrotności okresu
niekwalifikowalności, który ma
zastosowanie do drugiego
naruszenia przepisó, tak jakby było
to pierwsze naruszenie, bez
uwzględniania redukcji na mocy
art. 10 ust. 6 (w tym przykładzie
byłoby to dwa razy 16 miesięcy,
czyli 32 miesiące).
Zatem okres niekwalifikowalności w przypadku
drugiego naruszenia byłby dłuższy od okresów:
a), b) i c), co oznacza okres niekwalifikowalności
wynoszący 32 miesiące.
3.

W kolejnym etapie panel określi
możliwość zawieszenia lub redukcji
na mocy art. 10 ust. 6 ) (inne
redukcje). W przypadku drugiego
naruszenia zastosowanie ma jedynie
art. 10.6 ust. 1 (Współpraca). W
oparciu o współprace okres
niekwalifikowalności mógłby zostać
zawieszony o trzy czwarte z 32
miesięcy.*
Minimalny
okres
kwalifikowalności wynosiłby zatem

a. six months;
b. one-half of the period of Ineligibility imposed
for the first antidoping rule violation without
taking into account any reduction under Article
10.6 (in this example, that would equal one-half
of 14 months, which is seven months); or c.
twice the period of Ineligibility otherwise
applicable to the second anti-doping rule
violation treated as if it were a first violation,
without taking into account any reduction
under Article 10.6 (in this example, that would
equal two times 16 months, which is 32
months).

Thus, the period of Ineligibility for the second
violation would be the greater of (a), (b) and (c),
which is a period of Ineligibility of 32 months.

3. In a next step, the panel would assess
the possibility for suspension or
reduction under Article 10.6 (non-Faultrelated reductions). In the case of the
second violation, only Article 10.6.1
(Substantial Assistance) applies. Based
on Substantial Assistance, the period of
Ineligibility could be suspended by
three-quarters of 32 months.* The
minimum period of Ineligibility would
thus be eight months. (Assume for
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osiem miesięcy. (Aby łatwiej opisać
purposes of illustration in this example
sytuacje, należy przyjąć że panel
that the panel suspends eight months of
zawiesza osiem miesięcy okresu
the period of Ineligibility for Substantial
niekwalifikowalności za współprace,
Assistance, thus reducing the period of
skracając tym samym okres
Ineligibility imposed to two years.)
niekwalifikowalności do dwóch lat).
Ponieważ wynik testu został
4. Since the Adverse Analytical Finding
uzyskany podczas zawodów, panel
resulted from an In-Competition test,
zarządzający dyskwalifikuje wynik
the panel would automatically Disqualify
uzyskany w zawodach.
the result obtained in the Competition.

5.

Zgodnie z art. 10 ust. 8 wszystkie
wyniki uzyskane przez kierowcę od
momentu pobrania próbki do
rozpoczęcia
okresu
niekwalifikowalności
zostaną
również zdyskwalifikowane, chyba
że uczciwość wymaga inaczej.

5. According to Article 10.8, all results
obtained by the Driver subsequent to
the date of Sample collection until the
start of the period of Ineligibility would
also be Disqualified unless fairness
requires otherwise

6.

Informacje, o których mowa w art.
14.3.2, muszą zostać udostępnione
publicznie, chyba że kierowca jest
osobą nieletnią, ponieważ jest to
obowiązkowa część każdej kary (art.
10.13).

6. The information referred to in Article
14.3.2 must be Publicly Disclosed, unless
the Driver is a Minor, since this is a
mandatory part of each sanction (Article
10.13).

7.

Kierowca nie może brać udziału w
zawodach lub innych wydarzeniach
o
charakterze
sportowym
prowadzonych przez Sygnatariusza
lub podmiot pod niego podlegający,
podczas okresu niekwalifikowalności
(art. 10.12.1). Jednakże Kierowca
może wrócić do treningu z drużyną
lub do korzystania z obiektów klubu
lub innej organizacji podczas: a)
ostatnich dwóch miesięcy okresu
niekwalifikowalności kierowcy, lub
b) ostatniej jednej czwartej
nałożonego
okresu
niekwalifikowalności (art. 10.12.2).
Kierowca mógłby zatem powrócić do
treningów na dwa miesiące przed
końcem
okresu
niekwalifikowalności.

* Po zatwierdzeniu przez WADA, w
wyjątkowych okolicznościach maksymalne
zawieszenie okresu niekwalifikalności opierając

7. The Driver is not allowed to participate
in any capacity in a Competition or other
sport-related activity under the
authority of any Signatory or its affiliates
during the Driver’s period of Ineligibility
(Article 10.12.1). However, the Driver
may return to train with a team or to use
the facilities of a club or other member
organisation of a Signatory or its
affiliates during the shorter of: (a) the
last two months of the Driver’s period of
Ineligibility, or (b) the last one-quarter of
the period of Ineligibility imposed
(Article 10.12.2). Thus, the Driver would
be allowed to return to training two
months before the end of the period of
Ineligibility

*Upon the approval of WADA in exceptional
circumstances, the maximum suspension of the
period of Ineligibility for Substantial Assistance
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to o współprace może być większe niż trzy
may be greater than three-quarters, and
czwarte a publikacje i raporty można opóźnić.
reporting and publication may be delayed.
Dodatek 3
KOMISJA DYSCYPLINARNA DS.
ANTYDOPINGOWYCH

SUPPLEMENT 3
THE ANTI-DOPING DISCIPLINARY COMMITTEE

Wstęp
Zgodnie z art. 7 i 29 Statutu FIA, Antydopingowa
Komisja Dyscyplinarna (dalej "ADC") posiada
pierwszą moc dyscyplinarną nad kierowcą,
członkami drużyny kierowcy oraz nad innymi
osobami podlegającymi przepisom Regulaminu,
a które są podejrzane o jego naruszenie. Aby
roztrzygnąć sprawe ADC , zastosuje przepisy
Regulaminu oraz zasady postępowania
określone w art. 8 oraz w niniejszym dodatku C .

PREAMBLE
In accordance with Articles 7 and 29 of the FIA
Statutes, the Anti-Doping Disciplinary
Committee (hereinafter “ADC”) is invested with
disciplinary power in the first instance over
Drivers, Drivers Support Personnel and other
Persons subject to the provisions of the
Regulations who are suspected of having
infringed the Regulations. In order to decide the
cases submitted to it, the ADC shall apply the
provisions of the Regulations and the rules of
procedure set out in Article 8 of the Regulations
and in this Supplement C.

Artykuł 1 – skład
1.1 ADC składa się z dwunastu członków, w tym
przewodniczący, wybierany przez Walne
Zgromadzenie na wniosek Światowej Rady
Sportu Samochodowego
1.2 Członkowie muszą posiadać potwierdzoną
wiedzę w zakresie prawa i/lub medycyny.
1.3 Jeżeli zwolni się stanowisko w ADC,
Światowa Rada Sportu Motorowego może
zaproponować zamiane członka ADC do
końca jego kadencji.

ARTICLE 1 – COMPOSITION
1.1 The ADC comprises twelve Members,
including a President, elected by the General
Assembly upon proposal of the World Motor
Sport Council
1.2 The members must have proven expertise
in legal and/or medical matters
1.3 If a seat on the ADC becomes vacant for
whatever reason, the World Motor Sport
Council may propose to the General
Assembly the replacement of that member
for the remainder of his term of office
1.4 For each case coming before the ADC, the
President of the ADC appoints from among
the members of the ADC a judging panel,
made up of a minimum of three members,
one of whom he appoints as President of the
ADC Judging Panel for that case.
1.5 The President of the ADC Judging Panel is
responsible for conducting the proceedings,
verifying the regularity of the proceedings,
ensuring that the rights of the parties are
respected, keeping order during the hearing,
and arranging for the drafting of the decision
1.6 The deliberations of the ADC Judging Panel
are valid only if at least the President of the
ADC Judging Panel and two of its Members
are present.

1.4 Wobec każdej sprawy, przewodniczący ADC
powołuje spośród wszystkich członków,
panel sędziowski, złożony z minimum trzech
członków, z czego jeden zostaje wybrany
przewodniczącym w danej sprawie.
1.5 Przewodniczący zespołu sędziowskiego ADC
jest
odpowiedzialny
za
przebieg
postępowania, pełną weryfikacje sprawy,
zapewnienie poszanowania praw stronom,
utrzymanie porządku podczas przesłuchania
oraz przygotowanie decyzji.
1.6 Posiedzenia zespołu sędziowskiego ADC są
ważne tylko wtedy, gdy obecny jest
przynajmnije przewodniczący zespołu oraz
dwoje jego członków.
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1.7 Członkowie ADC nie wezmą udziału w 1.7 The Members of the ADC shall not
obradach, jeśli posiadają interes w danej
participate in the deliberations if they have
sprawie.
an interest in the case
1.8 Członkowie ADC są zobowiązani do 1.8 The Members of the ADC shall be obliged to
zachowania tajemnicy zawodowej w
maintain professional secrecy with regard to
odniesieniu do wszystkich faktów, informacji
any facts, acts and information of which they
i działań powiązanych z postępowaniem w
have become aware through the execution
sprawie. Naruszenie tego postanowienia
of their duties. Any violation of this provision
będzie
skutkowało
natychmiastowym
shall result in the immediate exclusion of the
wykluczeniem Członka przez Światową Radę
Member by the World Motor Sport Council.
Sportu Motorowego.
1.9 Z wyjątkiem ewentualnej obecności 1.9 Except for the possible presence of
przedstawicieli WADA i ASN, personelu
representatives of WADA and the ASN that
kierowcy lub innych osób, argumenty przed
issued the licence to the Driver, Driver
zespołem sędziowskim ADC nie są
Support Personnel or other Person, the
podawane do wiadomości publicznej, chyba
arguments before the ADC Judging Panel
że przed otwarciem posiedzenia kierowca,
shall not be made in public, unless a request
jego personel lub inna osoba złoży odmienny
to the contrary has been filed by the Driver,
wniosek.
Driver Support Personnel or other Person or
by his Defence Counsel before the opening
of the session
ARTYKUŁ 2 – ROLA Śledczego
2.1 Zadaniem Administratora Antydopingowego
FIA lub jego przedstawiciela jest
przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego
w każdej sprawie (zwany dalej "Śledczym").

ARTICLE 2 – ROLE OF THE INVESTIGATOR
2.1 The FIA Anti-Doping Administrator or its
delegate shall be tasked with conducting the
inquiry for each case (hereinafter
“Investigator”).

2.2 Musi on uzyskać od odpowiednich sędziów
pisemne sprawozdanie z badania
antydopingowego, wypełnione przez DCO, w
którym określa się warunki, w jakich pobrano
próbki i przeprowadzono badania; musi on
również uzyskać pisemne sprawozdanie z
wyników analizy, która została przeprowadzona
zgodnie z Regulaminem, jak również musi on
uzyskać wszystkie inne istotne informacje w
danej sprawie.

2.2He must obtain from the competent officials
the written report on the doping test, as
completed by the DCO, which states the
conditions under which the Samples were taken
and the tests carried out; he must also obtain
the written report on the result of the analysis
that was established in conformity with the
Regulations, as well as all the other elements
pertinent to the investigation of the specific
case.

2.3 Śledczy jest zobowiązany do zachowania
tajemnicy w odniesieniu do wszystkich faktów,
działań i informacji, o które wynikają z
wykonywania jego obowiązków.

2.3 The Investigator shall be bound by an
obligation of confidentiality with regard to any
facts, acts and information of which he
becomes aware through the execution of his
duties
2.4 The Investigator shall inform the Driver,
Driver Support Personnel or other Person and,
as the case may be, his legal representatives,
about the disciplinary proceedings that have
been instigated against him by sending him a
document specifying the complaints filed

2.4. Śledczy informuje kierowcę, personel
kierowcy lub inną osobę oraz, w zależności od
przypadku, jego przedstawicieli prawnych, o
wszczęciu przeciwko niemu postępowania
dyscyplinarnego, przesyłając mu dokument
określający złożone skargi.
2.5. Śledczy przedstawi w odpowiednim
terminie kompletny raport przed członkami
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panelu sędziowskiego ADC, kierowcy oraz
2.5 The Investigator shall compile a report that
innym osobom w tym, prawnym
he shall send to the members of the ADC
przedstawicielom.
Judging Panel and to Driver, Driver Support
2.6 Podczas przesłuchania, śledczy przedstawi
Personnel or other Person and, as the case may
werbalnie swój raport.
be, his legal representatives, within a
reasonable time prior to the hearing.
2.6 During the hearing, the Investigator shall
present his report orally.
ARTYKUŁ 3 – Proces przesłuchania
3.1 ADC określa procedurę, którą należy przyjąć
podczas przesłuchania.

ARTICLE 3 – HEARING PROCEDURE
3.1 The ADC shall determine the procedure to
be followed at the hearing.

3.2 Proces powinien uwzględnić poniższe
przepisy:
a. Prawo każdej ze stron do bycia
reprezentowanym przed doradce prawnego (na
własny koszt) lub do posiadania wybranej osoby
towarzyszącej .
b. Prawo do odpowiedzi na stwierdzone
naruszenie zasad antydopingowych i złożenia
oświadczeń z zachowaniem wynikających z tego
konsekwencji;
c) Prawo każdej ze stron do przedstawiania
dowodów, w tym prawo do powołania i
przesłuchania świadków (przyjmowanie zeznań
drogą telefoniczną lub pisemnych oświadczeń
podlega decyzji zespołu sędziowskiego); oraz
d. Prawo kierowcy, jego personelu lub innej
osoby do tłumacza ustnego na rozprawie, przy
czym zespół sędziowski ADC jest
odpowiedzialny za wyznaczenie tłumacza i
podjęcie decyzji o tym, kto ponosi związane z
tym koszty

3.2 The hearing process shall respect the
following principles:
a. the right of each party to be represented by a
counsel (at the party’s own expenses) or to be
accompanied by a Person chosen by each party;
b. the right to respond to the asserted antidoping rule violation and make submissions
with respect to the resulting Consequences;
c. the right of each party to present evidence,
including the right to call and question
witnesses (the acceptance of testimony by
telephone or written submission being subject
to the discretion of the Judging Panel); and
d. the Driver, Driver Support Personnel or other
Person’s right to an interpreter at the hearing,
with the ADC Judging Panel being responsible
for designating the interpreter and for deciding
who shall pay the costs relating thereto

3.4 Jeżeli kierowca, jego personel lub inna
osoba wystąpi z wnioskiem o przesłuchanie
tymczasowe, będzie to zespół ad hoc, czyli
tymczasowy zespół FIA powołany przez
przewodniczącego ADC. Tymczasowy panel ds.
zawieszenia FIA składa się z jednego do trzech
członków wybranych z ADC (jednego
przewodniczącego i dwóch członków).

3.4 If the Driver, Driver Support Personnel or
other Person requests the Provisional Hearing,
the panel will be an ad-hoc panel, the FIA
Provisional Suspension Panel appointed by the
President of the ADC. The FIA Provisional
Suspension Panel is made up of one to three
members drawn from the ADC (one Chair and
two members)

3.5. Co najmniej piętnaście dni przed datą
rozpoczęcia przesłuchania, kierowca, członek
jego zespołu lub inna osoba, w zależności od
przypadku, w towarzystwie swoich
przedstawicieli prawnych lub bez nich, wzywani
są w formie pisemnej, przez przewodniczącego
zespołu ADC, na przesłuchanie.

3.5 If there is to be a hearing, the Driver, Driver
Support Personnel or other Person,
accompanied or not, as the case may be, by his
legal representatives, shall be summoned by
the President of the ADC Judging Panel, in
writing, at least fifteen days prior to the date of
the hearing before the ADC Judging Panel.

3.6 Kierowca,jego personel wsparcia lub inna
osoba może być wspierana przez jednego lub

3.6 The Driver, Driver Support Personnel or
other Person may be assisted by one or more
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kilku Doradców Prawnych według własnego
Defence Counsels of his own choice. Upon
uznania. Po otrzymaniu wezwania określa on,
receipt of the summons, he shall specify if he
czy potrzebuje tłumacza ustnego na
requires the services of an interpreter for the
przesłuchanie, a jeżeli tak, określa on język
hearing before the ADC Judging Panel and,
tłumaczenia ustnego.
should this be the case, the language of
interpretation.
3.7 Kierując pisemny wniosek do śledczego,
kierowca, jego personel wsparcia lub inna
osoba może zażądać kopii dokumentacji
laboratoryjnej próbki A i B, zawierającego
informacje wymagane przez Międzynarodową
Normę dla Laboratoriów.

3.7 By addressing a written request to the
Investigator, the Driver, Driver Support
Personnel or other Person or his Defence
Counsel may request copies of the A and B
Sample laboratory documentation package
which includes information as required by the
International Standard for Laboratories.

3.8. Kierowca, jego personel wsparcia lub inna
osoba może zażądać wezwania wybranych
przez siebie osób do złożenia zeznań,
przekazuje on przewodniczącemu zespołu
sędziowskiego ADC listę takich z nazwiskami
takich osób na co najmniej osiem dni przed
posiedzeniem zespołu sędziowskiego ADC.
Przewodniczący zespołu sędziowskiego ADC
może odrzucić każdy taki wniosek. Kierowca,
jego personel wsparcia lub inna osoba, zostaje
powiadomiona o każdej odmowie na taki
wniosek w przeciągu 48 godzin od jego złożenia.

3.8 The Driver, Driver Support Personnel or
other Person may request that certain Persons
of his choice be called to testify and shall
furnish the President of the ADC Judging Panel
with a list of such names at least eight days
before the meeting of the ADC Judging Panel.
The President of the ADC Judging Panel may
refuse any such requests that are of an
improper nature. The Driver, Driver Support
Personnel or other Person shall be notified of
any such refusal within forty-eight hours of the
receipt of his request.

3.9 Przewodniczący zespołu sędziowskiego ADC
może wezwać każdą osobę do złożenia zeznań
przed zespołem sędziowskim , jeżeli uzna to za
stosowne. W przypadku podjęcia decyzji o
przesłuchaniu, przewodniczący zespołu
sędziowskiego ADC informuje o tym na piśmie
kierowcę, jego personel wsparcia lub inną
osobę, co najmniej czterdzieści osiem godzin
przed rozpoczęciem przesłuchania.

3.9 The President of the ADC Judging Panel may
call upon any Person to testify before the ADC
Judging Panel if he regards such testimony to be
useful. Should it be decided to hear such a
witness, the President of the ADC Judging Panel
shall inform the Driver, Driver Support
Personnel or other Person in writing, ahead of
the meeting, at least forty-eight hours before
the hearing begins

3.10 Następnie, kierowca, jego personel
wsparcia lub inna osoba oraz, w zależności od
przypadku, każda osoba występująca na prośbę,
proszona jest o przedstawienie obrony w
sprawie. We wszystkich przypadkach kierowca,
jego personel wsparcia, osoba reprezentatywna
lub inna osoba zachowuje prawo do
przedstawienia argumentów końcowych.

3.10 After this, the Driver, Driver Support
Personnel or other Person and, as the case may
be, any person whose presence he may have
solicited, shall be invited to present the case for
the defence. In all cases, the Driver, Driver
Support Personnel or other Person, his
representative or his Defence Counsel shall
retain the right to make the closing argument

ARTYKUŁ 4 - OBRADY I DECYZJE ORGANU
ARTICLE 4 - DELIBERATIONS AND DECISION OF
SĘDZIOWSKIEGO ADC
THE ADC JUDGING PANEL
4.1 Zespół sędziowski ADC prowadzi
4.1 The ADC Judging Panel shall conduct its
obrady przy zamkniętych drzwiach,
deliberations in camera, without the
oznacza to brak obecności kierowcy,
presence of the Driver, Driver Support
personelu wsparcia kierowcy, jego
Personnel or other Person, his Defence
obrońcy, osób wezwanych do złożenia
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zeznań, ewentualnych przedstawicieli
Counsel, any people having been called to
WADA oraz ASN lub innych osób oraz
testify, possible representatives of WADA
śledczego.
and the ASN that issued the licence to
4.2 Decyzja zespołu sędziowskiego ADC
Driver, Driver Support Personnel or other
musi być uzasadniona.
Person or the Investigator.
4.3 Decyzje podejmowane są przez
4.2 The ADC Judging Panel’s decision shall be
większość członków zepsołu ADC.
reasoned.
Przewodniczący zespołu posiada decydujący
4.3 The decision shall be taken by the simple
głos.
majority of the members of the ADC
Judging Panel. The President of the ADC
Judging Panel will have a casting vote.
4.6Przesłuchania i decyzje mają miejsce podczas
spotkań osobistych, ale przesłuchania, obrady
oraz głosowania mogą odbywać się poprzez
wideokonferencje, korespondencje, faks oraz
drogą emailową jeśli jest to konieczne.
4.7 Pod decyzją podpisuję się przewodniczący
zespołu ADC
4.8 O decyzji, na piśmie natychmiastowo
poinformowany jest kierowca, członek jego
zespołu lub inna osoba wraz z wyjaśnieniem
oraz terminem na złożenie odwołania.
4.9 Decyzja powinna również zostać przekazana
innym stronom posiadającym prawo do
odwołania zgodnie z Artykułem 13 regulaminu.

4.6 Hearings and decisions may be taken
during in-person meetings, but
hearings, deliberation and voting by
correspondence, fax, e-mail, and the
holding
of
meetings
via
videoconference or conference call are
permissible in case of necessity.
4.7 The decision shall be signed by the
President of the ADC Judging Panel.
4.8 The decision is immediately notified in
writing to the Driver, Driver Support
Personnel or other Person and shall
state the procedure and the deadline
for an appeal.
4.9 The decision shall also then be notified
to the other parties having a right of
appeal in accordance with Article 13 of
the Regulations.
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