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Na Państwa ręce składam pierwsze wydanie newslettera Komisji do 
Zwalczania Dopingu w Sporcie. Na przestrzeni ostatnich lat brakowało 
aktualnego zbioru najważniejszych wydarzeń antydopingowych, informacji 
o zmianach w przepisach prawa oraz praktycznej wiedzy pozwalających na 
unikanie nieświadomego stosowania substancji zabronionych, niniejszy 
newsletter ma tą luką wypełnić. Co najmniej raz na dwa miesiące 
będziemy Państwa informować o tym co w naszej opinii jest najważniejsze. 
Treści kierujemy do szeroko pojmowanego środowiska sportowego w 
szczególności do: zawodników, ich rodziców oraz trenerów. Jestem 
przekonany,   że  newsletter   będzie  stanowił   rzetelne  źródło informacji 
o bieżących zagadnieniach antydopingowych. 
  

Przewodniczący KDZDWS 
Prof. dr hab. Jerzy Smorawiński 

 



Kampania antydopingowa Say No! To 
Doping - Powiedz Nie! Dopingowi 

2012 rok to  nowy rozdział walki z dopingiem w sporcie. Ruszyła Kampania 
Antydopingowa Say No! To Doping. W gmachu Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Sportu, Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego, Instytutu Sportu, Polskich Związków Sportowych  
i innych organizacji sportowych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy 
przeżywali z nami ten ważny moment. Poniżej zamieszczamy, krótką 
fotorelację. 

 

Prof. dr hab. Jerzy 
Smorawinski – 
Przewodniczący Komisji. 

Ambasadorowie Kampanii: Katarzyna Rogowiec, 
Paweł Zygmunt i Tomasz Kucharski. 
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Dr Dariusz Błachnio Specjalista ds. edukacji 
Dyrektor Biura Michał Rynkowski 

Nie bądź bierny, Powiedz Nie! dopingowi. Razem możemy więcej. 
Wesprzyj nas i kliknij „lubię to” na Facebooku! 
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http://www.facebook.com/pages/Komisja-do-Zwalczania-Dopingu-w-Sporcie/120334401382717?fref=ts


Sylwetki ambasadorów 
Say No! To Doping 

Kampanię antydopingową Say No! To Doping wspiera trzech wspaniałych 
sportowców, którzy zgodzili się być ambasadorami naszej akcji. Oto oni: 

Katarzyna Rogowiec - medalistka i uczestniczka Igrzysk Paraolimpijskich 
 i MŚ w narciarstwie biegowym i biathlonie. Wśród licznych osiągnięć 
sportowych należy wymienić zdobyte w 2006 roku na Igrzyskach 
Paraolimpijskich w Turynie 2 złote medale w biegach na 15 i 5 
kilometrów. Pani Katarzyna jest również Mistrzynią Świata w biathlonie 
w biegu na 12, 5 kilometra z 2005 roku. 

W 1012 roku zdobyła Puchar Świata  
w biegach narciarskich. Należy również 
podkreślić pozasportowe zainteresowania 
i aktywność Katarzyny Rogowiec. W 2008 
roku wraz z innymi osobami 
niepełnosprawnymi wzięła udział  
w organizowanej przez Fundację Anny 
Dymnej "Mimo Wszystko" wyprawie na 
Kilimandżaro. Katarzyna Rogowiec jest 
również członkiem Komitetu Zawodników 
przy Światowej Agencji Antydopingowej. 
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Tomasz Kucharski - wioślarz, jedna z najwybitniejszych postaci polskiego 
sportu. Wraz z Robertem Syczem zdobył 2 złote medale olimpijskie 
(Sydney, Ateny) w dwójce podwójnej wagi lekkiej. Poza tym jest 
zdobywcą 2 złotych i 3 srebrnych medali Mistrzostw Świata. Obecnie 
sprawuje funkcję Dyrektora Wydziału Sportu w Urzędzie Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego. 

 

Paweł Zygmunt - 4 krotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich (Lillehammer, 
Nagano, Salt Lake City, Turyn). W swojej bogatej sportowej karierze 
zdobył brązowy medal MŚ na dystansie 10 000 metrów oraz srebrny i 
brązowy medal ME. Jest 52 krotnym Mistrzem Polski oraz rekordzistą 
kraju w biegach na 1000, 1500, 3000, 5000 i 10000 metrów. Paweł 
Zygmunt jest byłym członkiem Komisji Technicznej Międzynarodowej 
Unii Łyżwiarskiej (ISU).  
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O nas czyli o Komisji do Zwalczania 
Dopingu w Sporcie 

Podobnie jak inne Narodowe Agencje Antydopingowe oprócz planowania  
i przeprowadzania kontrolnych badań antydopingowych, prowadzimy  
działalność edukacyjną i informacyjną. Polega ona na opracowaniu 
specjalnego, rekomendowanego przez WADA (Światowa Agencja 
Antydopingowa) modelu edukacyjnego, a następnie jego  wprowadzeniu go 
w jak najszersze środowisko sportowe. Ofertę kierujemy wobec wszystkich 
osób związanych ze sportem, ale w sposób szczególny chcemy nią 
zainteresować najmłodszych sportowców.  

Dlatego pojawiamy się wszędzie tam, gdzie 
odbywają się zawody sportowe młodych 
zawodników. Najlepszym do tego miejscem 
są Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży, 
gdzie co roku akcentujemy naszą edukacyjną 
obecność. Bardzo sobie cenimy również 
spotkania ze sportową młodzieżą w Szkołach 
Mistrzostwa Sportowego, które w miarę 
możliwości odwiedzamy w trakcie całego 
roku. Prowadzimy akcje edukacyjne, 
promując kampanie antydopingowe „Bądź 
świadomy, bądź czysty” oraz „Say No! to 
Doping".   
Nasza strona www.antydoping.pl, dostarcza 
pełną informację na temat zagadnień 
antydopingowych. 
 Przy każdej okazji podkreślamy konieczność korzystania z jej zasobów,  

by wiedzieć więcej i być świadomym zagrożeń, by czuć się bezpiecznym  
w interpretacji skomplikowanych przepisów antydopingowych.  
Opracowana przez nas strona zawiera informacje teoretyczne, nakreślające 
prawne i administracyjne tło funkcjonowania światowego i polskiego 
systemu walki z dopingiem. 
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Poza tym na stronie dostępne są również ważne wskazówki praktyczne 
odnoszące się do całości postępowania zawodnika objętego programem 
kontrolnych badań antydopingowych. Dlatego zaznajomienie się zawodników 
z zamieszczonymi na stronie informacjami powinno być obowiązkowe. Apel 
ten kierujemy przede wszystkim do samych zawodników ale również ich 
trenerów i rodziców.  Aby przekonać potencjalną grupę odbiorców do 
przeglądu zawartych na stronie treści omówimy w skrócie materiał, który jest 
dostępny w poszczególnych działach i ocenimy jego praktyczną przydatność. 

www.antydoping.pl 

 

 

Stronę internetową projektowaliśmy tak, by dominował w niej rodzaj treści, 
który znajduje zastosowanie w praktyce. Oznacza to, iż powinien być szybko 
i łatwo dostępny, co w zestawieniu z dzisiejszymi wymaganiami odbiorców 
(sportowców, trenerów, lekarzy), chcących błyskawicznie pozyskać 
informacje nie może dziwić. Do najbardziej przydatnych informacji należą te, 
które dotyczą: 
BAZY LEKÓW  
Daje możliwość natychmiastowego sprawdzenia stosowanego preparatu 
leczniczego pod kątem obecności w jego składzie substancji zabronionych. 
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Jest to informacja ważna  w sytuacji gdy zachodzi konieczność podania leku  
w okolicznościach wykluczających inną możliwą formę uzyskania informacji  
w tym zakresie. Ponadto wyszukiwarka posiada opcje różnicowania leków na 
te, które są zabronione do stosowania na zawodach i poza zawodami. 

 

WYŁĄCZEŃ TERAPEUTYCZNE (TUE – Terapeutic Use Exemptions) 

Daje zawodnikom i lekarzom możliwość zapoznania się z prawidłowym 
postępowaniem prowadzonego leczenia z użyciem środków zabronionych. 
Zawodnicy muszą pamiętać, że tylko oficjalnie złożony wniosek do Komitetu 
Wyłączeń Terapeutycznych, który po jego rozpatrzeniu przyznaje zgodę na 
stosowanie takich środków zwalnia od odpowiedzialności dyscyplinarnej  
w przypadku pozytywnego wyniku badania antydopingowego. 

 

API – ANTYDOPINGOWE POGOTOWIE INFORMACYJNE 

Daje możliwość telefonicznego kontaktu ze specjalistami i uzyskania fachowej 
pomocy w obrębie całości zagadnień antydopingowych (stosowanie leków, 
wyłączenia terapeutyczne, procedura pobierania próbek, prawa i obowiązki 
zawodnika i inne). Serwis API jest obsługiwany 24 godziny na dobę,  
a włączenie jego numeru 695 367 464 do listy kontaktów własnego telefonu 
komórkowego daje unikalną szansę uzyskania szybkiej i właściwej informacji, 

 

ADAMS - (ANTI DOPING ADMINISTRATION AND MANAGEMENT SYSTEM) 

Daje zawodnikom możliwość zapoznania się  z podstawowymi informacjami 
dotyczącymi jego obsługi. System ten został opracowany przez Światową 
Agencję Antydopingową (WADA) i służy przekazywaniu informacji 
pobytowych zawodników (z zasady najwyżej sklasyfikowanych w rankingu) 
wytypowanych do kontroli antydopingowych w ramach światowego planu 
przeprowadzania testów.  

 

Oprócz powyższych zagadnień, które według nas pozostają na „pierwszym 
froncie” podstawowych potrzeb informacyjnych zawodników, na stronie 
znajdziemy także takie, do lektury których  każdy zawodnik dla własnego 
bezpieczeństwa będzie musiał wrócić. Są to treści zawarte w zakładce 
„Informacje dla sportowców”: 
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Kontrola antydopingowa 
Opisuje etapy kontroli antydopingowej od momentu jej planowania  
do samego zakończenia, koncentrując się na czynnikach mających wpływ na 
typowanie zawodników do kontroli, samej sesji pobierania próbek   
oraz bezpieczeństwie transportu próbek i dokumentacji  do laboratorium.  
 
Przewodnik zawodnika 
Pokazuje w formie prezentacji multimedialnej poszczególne etapy kontroli 
antydopingowej oraz pozwala zawodnikom na zapoznanie się z prawami 
i obowiązkami w trakcie jej trwania. 
 
Suplementy diety/odżywki 
Opisuje, co przede wszystkim powinni brać pod uwagę zawodnicy decydujący 
się na stosowanie odżywek i suplementów diety.  
Cennym uzupełnieniem informacji dostępnych na stronie Komisji jest 
zakładka „Centrum Pobrań”, w której znajdują się:   
 
Pakiety edukacyjne 
Zamieszczone gotowe do pobrania i wykorzystania  prezentacje o tematyce 
antydopingowej, 
 
Publikacje 
Zamieszczone w formie elektronicznej wydawnictwa i inne materiały  
o tematyce antydopingowej, 
 
Formularze 
Dostępne do pobrania wnioski TUE o zgodę na zezwolenie stosowania 
środków zabronionych w ramach postępowania leczniczego, 
 
Filmy 
Dostępne do pobrania lub obejrzenia filmy o tematyce antydopingowej, 
promujące kampanie antydopingowe „Say No! To Doping”, pokazujące 
przebieg kontroli antydopingowej oraz zdrowotne skutki stosowania dopingu, 
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Na zakończenie chcemy zwrócić uwagę na możliwość skorzystania za 
pośrednictwem  naszej strony z programu CoachTrue, dostępnego w wersji 
„Elite” i „Rekreacja”. Został on opracowany przez Dział Edukacyjny WADA,  
a na potrzeby polskiego sportu przygotowany przez Akademię Trenerską 
działającą przy Instytucie Sportu w Warszawie we współpracy z Komisją do 
Zwalczania Dopingu w Sporcie. Jest to specjalistyczne narzędzie służące 
celom edukacyjnym, które skierowane jest przede wszystkim do trenerów (co 
nie oznacza, że z programu nie mogą korzystać również zawodnicy). Dwa 
wspomniane poziomy zaawansowania dają możliwość wyboru poziomu 
wiedzy odbiorcy oraz interaktywnego pozyskiwania wiedzy na następujące 
tematy: 

•Konsekwencje zdrowotne stosowania środków dopingujących, 

•Odpowiedzialność w szkoleniu zawodników, 

•Zarządzanie wynikami badań, 

•Wyłączenia dla celów terapeutycznych TUE, 

•Informowanie o miejscu pobytu, 

•Podejmowanie decyzji. 
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Ponadto program daje możliwość oceny stopnia naszej wiedzy na temat walki 
z dopingiem poprzez przeprowadzanie bardzo ciekawych i zmuszających do 
myślenia testów sprawdzających. 

Mamy nadzieję, że zawarte na stronie Komisji informacje będą coraz częściej 
wykorzystywane do uzupełnienia wiedzy antydopingowej. Dlatego zachęcamy 
wszystkich  trenerów oraz instruktorów odpowiedzialnych za sportowy 
rozwój młodych zawodników do pomocy w budowaniu ich postaw jako 
jednoznacznie opowiadających się przeciwko dopingowi w sporcie. 

  

antydoping.pl  – podstawowe narzędzie umożliwiające kontakt  
z zagadnieniami walki z dopingiem 
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Co to jest podawanie informacji o miejscu  
i czasie pobytu - “Whereabouts”? 

Whereabouts – są to informacje o miejscu i czasie pobytu przekazywane  
do Antydopingowych Organizacji (WADA, Narodowe Agencje Antydopingowe) 
przez limitowaną grupę najlepszych zawodników dla potrzeb 
przeprowadzania kontroli antydopingowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego te informacje są tak ważne dla czystości sportu? 

Testy antydopingowe planowane w oparciu o informacje pochodzące  
z whereabouts są najczęściej przeprowadzane poza zawodami i bez 
uprzedzenia. W takiej formule stanowią skuteczne narzędzie odstraszania  
i wykrywania substancji zabronionych u stosujących je zawodników. Badania 
takie są również elementem wzmacniającym zaufanie samych zawodników  
i opinii publicznej w sport wolny od dopingu. Kluczem do skutecznego 
kontrolowania zawodników  jest przekazywanie precyzyjnych informacji przy 
użyciu specjalnych programów komputerowych i aplikacji telefonicznych.  
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Zawodnicy klasy międzynarodowej zakwalifikowani do przesyłania tych 
informacji kierują je do specjalnego panelu ADAMS, a zawodnicy klasy 
krajowej przesyłają swoje dane do  panelu antybaza.pl. W razie wątpliwości 
oraz innych problemów związanych z tym procesem prosimy wszystkich 
zainteresowanych do kontaktu z Komisją do Zwalczania Dopingu w Sporcie. 

Gdzie można znaleźć informacje o zasadach działania whereabouts? 

Przepisy o „Whereabouts” są częścią Międzynarodowego Standardu 
Testowania (IST). Są one obowiązkowe dla wszystkich Organizacji 
Antydopingowych, które podpisały Kodeks Antydopingowy (dokument 
harmonizujący reguły w sporcie). Zasady funkcjonowania systemu 
whereabouts po długim okresie ich opracowywania zostały ostatecznie 
wprowadzone w życie od  1 stycznia 2009 roku, czyli w tym samym czasie 
kiedy nastąpiła rewizja Światowego Kodeksu Antydopingowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co było największym problemem przy opracowywaniu przepisów  
o whereabouts? 

Konieczna była przede wszystkim jak największa harmonizacja, która w jasny 
sposób określałaby w jaki  sposób informacje o zawodniku powinny być 
zbierane, co oznacza nieodbyty test, jak dużo nieodbytych testów świadczy o 
złamaniu przepisów antydopingowych i jaki sankcje powinny być za to 
nałożone.  
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Podstawowym problemem była harmonizacja odnosząca się do różnych 
wymiarów kary  wobec tego samego przewinienia w różnych dyscyplinach 
sportu. 

Jakie są aktualnie wymagania  wobec przekazywania danych przez 
zawodników? 

Przede wszystkim od zawodników zakwalifikowanych do ADAMSA wymaga 
się podania 1 godzinnej dostępności (window slot) w ciągu dnia na potrzeby 
kontroli antydopingowej (pomiędzy godziną 6 – 23). Miejsce, w którym 
zawodnicy deklarują swoją 1 godzinną obecność może być dowolne i nie musi 
pokrywać się z adresem domowym. Za niewywiązywanie się z obowiązku 
przekazywania danych pobytowych zawodnikom grozi kara dyskwalifikacji od 
1 do 2 lat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy wszyscy zawodnicy podlegają wymaganiom związanym z whereabouts? 

Zdecydowanie nie, tylko niewielka ilość zawodników ze światowej elity jest  
w Zarejestrowanych Grupach Zawodników federacji i narodowych organizacji 
antydopingowych. Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) nie jest 
odpowiedzialna za to kto jest zakwalifikowany do Zarejestrowanej Grupy 
Zawodników (RTP – Registered Testing Pool). Wyboru zawodników do Grup 
testowych dokonują Międzynarodowe Federacje Sportowe i Narodowe 
Agencje Antydopingowe na podstawie  opracowanych przez siebie kryteriów 
kwalifikacyjnych. 
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Czy jest prawdą, że korzystanie z whereabouts jest trudne dla zawodników? 

Zawodnicy zakwalifikowani do RTP musza uzupełniać 60 minutowe okienko 
dostępności poprzez Internet, emaile czy SMS. Jeśli pojawią się testy 
nietrafione mimo wprowadzonych danych, to zawodnik ma prawo złożyć 
wyjaśnienia i gdy zostaną zaakceptowane to nie wchodzi on do ogólnego 
rekordu nieodbytych testów i w takim przypadku sankcji nie ma. Wszyscy  
w toku konsultacji uznali że to ma sens i jest sprawiedliwe oraz, że służy 
integracji sportu. 

 

Czy zawodnicy musza uzupełniać whereabouts tylko poprzez siebie? 

Zawodnicy mogą w tym celu upoważnić inna osobą na przykład swojego 
agenta czy innego reprezentanta aby w ich imieniu przesyłał informacje.  
W przypadku gier zespołowych może to robić kierownik drużyny lub 
menedżer i wówczas przesyła dane dla całego zespołu. Mimo, że zawodnicy 
mogą powierzać  te zadania osobom trzecim, to są ostatecznie 
odpowiedzialni za prawdziwość przekazywanych danych i ponoszą pełną 
odpowiedzialność w przypadku błędnych informacji. 
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Polscy laboranci Zakładu Badań 
Antydopingowych w Londynie 

 

Działające przy Instytucie Sportu w Warszawie akredytowane przez WADA 
laboratorium oddelegowało swoich przedstawicieli do pracy podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie. To już tradycja, a także konieczność, że przy 
organizacji tak dużej imprezy potrzebna jest kompetentna pomoc 
zewnętrzna. Tak było i tym razem, i na zaproszenie organizatorów 
Londyńskich Igrzysk Paraolimpijskich do 3 tygodniowej pracy w laboratorium 
antydopingowym oddelegowana została czwórka pracowników Zakładu 
Badań Antydopingowych. Oto krótka relacja z ich pobytu.  

Nie wszyscy wiemy na czym taka praca polega i czym różni się od tej jaką 
wykonują w laboratorium warszawskim. Więc na pytanie, co ich najbardziej 
tam zaskoczyło zgodnie odpowiadają: 

”Niesamowita była ilość sprzętu i to bardzo nowoczesnego. Ponadto duża rolę 
przywiązywano do organizacji pracy i sposobu jej zarządzania. Wszystko było  
szczegółowo  kontrolowane zarówno pod względem bezpieczeństwa jak  
i jakości samej pracy. Same laboratorium usytuowane było w dawnej fabryce 
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Glaxo i zajmowało dużą powierzchnię. Inna ciekawostką był fakt noszenia 
roboczych fartuchów, które miały różne kolory stosownie do miejsca pracy  
w laboratorium. Pracowaliśmy po 8 godzin dziennie, a praca w laboratorium 
odbywała się w systemie non stop. Po skończonej pracy byliśmy odwożenie do 
hoteli”. 

Czym konkretnie się zajmowaliście? 

„Robiliśmy to, czym na co dzień zajmujemy się w swojej pracy w Warszawie. 
Byliśmy zatem  zespołach zajmujących się wykrywaniem erytropoetyny, 
steroidów anaboliczno androgennych, stymulantów czy hormonów 
gonadotropowych. Fachowo w naszej pracy wykorzystywaliśmy i 
doskonaliliśmy się w znanych analitycznych metodach takich jak  
chromatografia cieczowa czy spektrometria mas” 

Czy zetknęliście się z zupełnie nowymi dotychczas Wam nieznanymi 
metodami wykrywania substancji zabronionych? 

„Przede wszystkim poznaliśmy nową metodę wykrywania hormonu wzrostu, 
polegającą na wykrywaniu efektów jego stosowania, a co najważniejsze 
dającą  możliwość wydłużenia okna detekcji z około 12 do nawet 7 dni. Być 
może dlatego, były dwa przypadki pozytywne podczas Paraolimpiady 
związane z wykryciem ludzkiego hormonu wzrostu” 

Czy oprócz pracy w laboratorium mieliście czas na inne zajęcia? 

„Mieliśmy również dla siebie czas wolny, który wykorzystywaliśmy na 
wycieczki do Londynu (laboratorium zlokalizowane było w Marlow), 
spotkania towarzyskie lub na grę w piłkę nożną”. 

Czy po pobycie na IO i wspólnej pracy z kolegami z innych krajów 
utrzymujecie nadal kontakty zawodowe? 

„Zdecydowanie tak, chociaż większość z osób, które z nami pracowały 
znaliśmy już wcześniej z innych wspólnych spotkań czy konferencji 
naukowych.” 

Czy gdyby pojawiła się kolejna okazja do wyjazdu w podobnym charakterze 
do Sochi czy Rio De Janeiro to również bez wahania podjęlibyście decyzje o 
wyjeździe? 

Oczywiście, ze TAK! 
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Doniesienia pozytywne 
 

Zapraszamy do odwiedzania doniesień prasowych dotyczących zagadnień 
antydopingowych. Więcej znajdziecie Państwo pod linkiem 
http://www.antydoping.pl/pl/doniesienia_prasowe. Dla zaostrzenia apetytu 
poniżej zamieszczam trzy najgorętsze wiadomości z ostatnich dni.  

 

1. Krystyna Zabawska na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach była szósta. Po 
ostatnich dyskwalifikacjach awansowała na czwartą pozycję. Komitet 
Wykonawczy MKOl po wynikach ponownego zbadania pobranych w 2004 
roku próbek pod kątem stosowania niedozwolonych środków unieważnił 
osiągnięcia czworga sportowców na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach. 
Trofea stracili: zwycięzca konkursu w pchnięciu kulą Ukrainiec Jurij Biłonog, 
drugi w rzucie młotem Białorusin Iwan Tichon oraz zawodniczki, które zajęły 
trzecie miejsca: Rosjanka Swietłana Kriweliowa w kuli i Białorusinka Irina 
Jaczenko w dysku. Szósta w Atenach była Zabawska. Po wcześniejszej 
dyskwalifikacji złotej medalistki Rosjanki Iriny Korżanienko (w 2005 roku 
dożywotnio) i obecnie Kriweliowej, przesunęła się na czwartą pozycję. 

 

2. Lance Armstrong, który w wyniku dopingowego skandalu stracił siedem 
zwycięstw w Tour de France, został pozbawiony honorowego tytułu nadanego 
mu w 2006 roku przez amerykański Uniwersytet Tufts. 

Więcej na…. 

http://www.sportowefakty.pl/kolarstwo/324330/armstrong-pozbawiony-
honorowego-tytulu-uniwersytetutufts 

 

3. Książka byłego kolarza Tylera Hamiltona "The Secret Race" została uznana 
za wydawnictwo roku w Wielkiej Brytanii i otrzymała prestiżową nagrodę 
Williama Hilla. Autor przyznał, że jest dumny z wyróżnienia, ale nie z 
zawartości swego dzieła.  

Więcej na … 

http://eurosport.onet.pl/kolarstwo/the-secret-race-tylera-hamiltona-ksiazka-
roku-w-wi,1,5315554,wiadomosc.html 
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Walka z dopingiem w liczbach 
 

W okresie sprawozdawczym Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie 
przeprowadziła 443 akcje kontrolne na terenie całego kraju podczas których 
pobrano 2947 próbek moczu i krwi (1489 podczas zawodów oraz 1458  
w okresie poza oficjalnymi startami zawodników). Badania zostały wykonane 
wśród zawodników reprezentujących 42 związki sportowe. Analiza 
wszystkich próbek została zlecona Zakładowi Badań Antydopingowych przy 
Instytucie Sportu w Warszawie.  
 
ZESTAWIENIE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W OKRESIE 01.01.-31.12.1012 
 

Lp. Dyscyplina 
Liczba 

kontroli 
Liczba 
próbek 

W tym 
EPO 

Testy krwi 
hormon 
wzrostu 

Paszport 

1. Akrobatyka sportowa 2 14       

2. Badminton 3 15       

3. Biathlon 11 73 19 3 4 

4. Bilard 1 4       

5. Bobsleje 1 7       

6. Boks 17 140       

7. Gimnastyka 2 14       

8. Hokej na lodzie 14 95       

9. Hokej na trawie 2 13       

10. Judo 9 64   2   

11. Kajakarstwo 33 212 21 9 24 

12. Karate 2 16       

13. Kickboxing 2 14       

14. Kolarstwo 31 182 60 8 4 

15. Koszykówka 17 105       

16. Kulturystyka i Trójbój 10 73   1   

17. Lekka atletyka 51 303 23 7 26 

18. Łucznictwo 2 13       

19. Łyżwiarstwo figurowe 1 5       
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Lp. Dyscyplina 
Liczba 

kontroli 
Liczba 
próbek 

W tym 
EPO 

Testy krwi 
hormon 
wzrostu 

Paszport 

20. Łyżwiarstwo szybkie 11 73 13   16 
21. Muaythai 1 6       
22. Narciarstwo 9 35 12   2 
23. Pięciobój nowoczesny 5 34       
24. Piłka nożna 23 139   8   
25. Piłka ręczna 20 116       
26. Pływanie 14 110 2   3 
27. Podnoszenie ciężarów 30 189   23   
28. Rugby 17 110       
29. Siatkówka 18 109       
30. Sport paraolimpijski 14 67       
31. Strzelectwo 1 8       
32. Sumo 1 9       
33. Szermierka 12 41       
34. Taekwondo WTF 2 11       
35. Tenis 2 8       
36. Tenis stołowy 3 17       
37. Triathlon 3 13       
38. Wakeboarding 1 5       
39. Wioślarstwo 20 133 24 8 38 
40. Zapasy 22 143   11   
41. Żeglarstwo 2 6       
42. Żużel 1 6       

  SUMA 443 2750 174 80 117 

W okresie obejmującym niniejsze sprawozdanie stwierdzono 68 przypadków 
złamania przepisów antydopingowych. Na podstawie sprawozdań z analizy 
środków dopingujących 63 zostały zakwalifikowane jako wyniki pozytywne. 
Pozostałe 5 dotyczyły odmowy poddania się kontroli antydopingowej. 
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Wyniki pozytywne w poszczególnych dyscyplinach sportu. 
 

Lp. Dyscyplina Okoliczności Wykryta substancja Sankcja 
1. Kolarstwo zawody Metyloheksanamina Nagana 
2. Kolarstwo zawody Metyloheksanamina Nagana 
3. Kolarstwo zawody Budesonid Upomnienie 
4. Biathlon zawody THC 6 miesięcy 
5. Lekka atletyka zawody Metyloheksanamina 6 miesięcy 
6. Lekka atletyka zawody Stanozolol Postępowanie w toku 
7. Lekka atletyka zawody Metyloheksanamina 6 miesięcy 
8. Lekka atletyka zawody Metylprednizolon Postępowanie w toku 
9. Lekka atletyka zawody Efedryna 6 miesięcy 

10. Lekka atletyka zawody THC Postępowanie w toku 
11. Narciarstwo zawody Budesonid Postępowanie w toku 
12. Narciarstwo zawody Budesonid 2 lata 
13. Akrobatyka sportowa zawody Metyloheksanamina 2 lata 
14. Boks zawody Metyloheksanamina 6 miesięcy 
15. Boks zawody Metyloheksanamina 1 rok 
16. Muaythai zawody Metyloheksanamina 5 miesięcy 
17. Rugby zawody Metyloheksanamina 6 lat 
18. Rugby zawody THC 2 lata 
19. Rugby zawody THC 1 rok 
20. Rugby zawody THC 6 miesięcy 
21. Rugby zawody THC 8 miesięcy 
22. Rugby zawody THC Postępowanie w toku 
23. Trójbój siłowy zawody Metyloheksanamina 6 miesięcy 
24. Trójbój siłowy zawody THC, metyloheksanamina Postępowanie w toku 

25. Trójbój siłowy zawody 
Dehydrochlormethyltestost

eron Postępowanie w toku 

26. Hokej na lodzie zawody 
Amfetamina, Pholedrine, 

Levmetamfetamina, 2 lata 
27. Podnoszenie ciężarów zgrupowanie Klomifen Postępowanie w toku 
28. Podnoszenie ciężarów zawody Metyloheksanamina 2 lata 
29. Podnoszenie ciężarów zawody Amfetamina 6 miesięcy 
30. Podnoszenie ciężarów zawody Nandrolon 2 lata 
31. Podnoszenie ciężarów zawody Nandrolon 2 lata 
32. Podnoszenie ciężarów zawody Amfetamina Postępowanie w toku 
33. Podnoszenie ciężarów zawody Klomifen Postępowanie w toku 
34. Podnoszenie ciężarów zawody Metyloheksanamina Postępowanie w toku 
35. Podnoszenie ciężarów zawody Klomifen Postępowanie w toku 
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Lp. Dyscyplina Okoliczności Wykryta substancja Sankcja 
36. Koszykówka zawody Metyloheksanamina 6 miesięcy 
37. Koszykówka zawody THC Postępowanie w toku 
38. Koszykówka zawody Oxylofryna 6 miesięcy 
39. Kulturystyka zawody Klenbuterol 2 lata 
40. Kulturystyka zawody Nandrolon, Drostanolon Postępowanie w toku 

41. Kulturystyka zawody 
Klenbuterol, Stanozolol, 

Tamoxifen Postępowanie w toku 

42. Kulturystyka zawody 

Nandrolon, Stanozolol, 
Klenbuterol, Tamoxifen, 

Canrenon, Metyloheksanamina Postępowanie w toku 

43. 
Podnoszenie ciężarów – 

sport paraolimpijski zgrupowanie Torasemid 30 dni 

44. 
Pływanie – sport 
paraolimpijski zawody Metyloheksanamina 6 miesięcy 

45. 
Szermierka – sport 

paraolimpijski zawody Torasemid Postępowanie w toku 

46. Kajakarstwo zawody Beta-methylphenyletylamine Decyzja ICF 
47. Kajakarstwo zawody Budesonid Decyzja ICF 

48. Kajakarstwo zawody 
Chlorotiazyd, 

Hydrochlorotiazyd Decyzja ICF 
49. Sumo zawody Furosemid Brak sankcji 

50. Sumo zawody 
Dehydrochlormetyltestosteron, 

Nandrolon 1,5 roku 
51. Pięciobój nowoczesny zawody Metyloheksanamina 1,5 roku 
52. Zapasy zawody THC 1 rok 
53. Zapasy zawody Metandienon 2 lata 
54. Pływanie zawody Metyloheksanamina 6 miesięcy 
55. Pływanie zawody Metyloheksanamina Postępowanie w toku 
56. Siatkówka zawody THC 1 miesiąc 
57. Siatkówka zawody Budesonid Postępowanie w toku 

58. Karate tradycyjne zgrupowanie Drostanolon Postępowanie w toku 
59. Łyżwiarstwo figurowe zawody THC Nagana 
60. Kickboxing zawody Furosemid 2 lata 

61. Kickboxing zawody 
Kokaina,     

2 lata Metyloheksanamina 
62. Taekwondo zawody Budesonid Postępowanie w toku 
63. Taekwondo zawody Furosemid Postępowanie w toku 

* decyzja należy do federacji ICF (International Canoe Federation) 
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