
Planowanie kontroli antydopingowej – badania antydopingowe na zawodach i 
poza zawodami 

 

Każda narodowa agencja antydopingowa, w tym również, polska Komisja do Zwalczania 

Dopingu w Sporcie przygotowuje roczny plan badań antydopingowych, który po zatwierdzeniu 

jest realizowany z niezbędnymi modyfikacjami. Za jego wykonanie odpowiedzialne jest wąskie, 

zapewniające poufność informacji grono pracowników Wydziału Zarządzania Badaniami oraz 

Zespół Planowania Badań i Oceny Wyników Próbek Biologicznych. Kluczowymi elementami 

służącymi do opracowania skutecznego planu badań m.in. są: 

 

• informacje o ogólnej liczbie możliwych do wykonania 

testów antydopingowych (zależnych od dostępnego 

budżetu), 

• określenie stosunku liczby wykonywanych testów 

moczu do liczby wykonywanych testów krwi, 

• określenie liczby badań w ramach Zarejestrowanej 

Grupy Zawodników (RTP)objętych systemem 

antybaza.pl/whereabouts, 

• określenie stosunku liczby testów wykonywanych poza 

zawodami do testów wykonywanych na zawodach, 

• określenie liczby badań wykonywanych w 

dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich, 

• określenie rankingu dyscyplin według skali ryzyka 

dopingowego, 

 

• analizy badań z przeszłości oraz uwzględnianie najnowszych informacji o zagrożeniach 

dopingowych. 

Zagadnienie planowania kontrolnych badań antydopingowych w opinii wielu obserwatorów 

życia sportowego wywołują pewne wątpliwości i z tego względu formułowane są często błędne 

i nieprawdziwe tezy, które stawnowią: 

• agencje antydopingowe działają bez przyjętego planu, 

• wykonywanie testów ze względu na udział poszczególnych dyscyplin sportu jest 

przypadkowe, 

• wykonywanie testów ze względu na udział poszczególnych dyscyplin sportu jest 

tendencyjne i nie uwzględnia rzeczywistych zagrożeń. 

Podane wyżej przykłady nieuprawnionych opinii wynikają najczęściej z braku rzetelnej 

informacji na temat funkcjonowania agencji antydopingowych, które we wszystkich krajach 

muszą działać zgodnie z międzynarodowymi standardami wydanymi przez Światową Agencję 

Antydopingową. Taka forma pracy, mimo dużej autonomii działania krajowych agencji, narzuca 

wiele wymagań, które muszą być przez nie spełniane wobec Światowej Agencji 

Antydopingowej. I choć uważamy, że podstawową rolą trenera jest budowa, realizacja i kontrola 

procesu szkolenia oraz jego bezwzględny wpływ na budowę właściwych postaw 

antydopingowych, to całość zagadnień z obszaru działania systemu antydopingowego w kraju 

też powinna być przedmiotem Państwa zainteresowań. Dlatego informacje o funkcjonowaniu 

agencji antydopingowych i ich komórek, które są odpowiedzialne za planowanie badań 



antydopingowych oraz przebieg całego postępowania kontrolnego (wybór zawodnika, 

powiadamianie zawodnika, pobieranie próbek, analiza próbek, zarządzanie wynikami) 

powinniście Państwo dla własnego bezpieczeństwa poznać.  

W procesie planowania kontroli antydopingowych uwzględnia się przeprowadzenie badań na 

zawodach i poza zawodami, gdzie testom na obecność substancji zabronionych według 

obowiązujących przepisów mogą być poddawani wszyscy, którzy biorą udział w rywalizacji 

sportowej. Z uwagi jednak na skalę oraz możliwości finansowe testy obejmują sport wyczynowy 

i rywalizujących w nim zawodników posiadających licencję polskich związków sportowych. 

Badania antydopingowe, którym poddawani są sportowcy przeprowadzane są praktycznie w 

każdym miejscu i w każdym czasie, ale najczęściej wykonuje się je po zakończeniu zmagań 

sportowych oraz w trakcie przygotowań, czyli na treningach w klubach lub w innej lokalizacji. 

W Polsce więcej testów antydopingowych przeprowadza się na zawodach. 

Kontrola antydopingowa na zawodach odbywa się w miejscu ich rozgrywania, a miejsce gdzie 

mieści się punkt kontrolny powinno być dobrze oznaczone, aby wytypowani do kontroli 

zawodnicy dotarli bez kłopotów do stacji kontroli w wyznaczonym czasie. Na zawodach w 

sportach indywidualnych sportowcy są poddawani wyrywkowej kontroli najczęściej ze względu 

na zajęte miejsce. W rywalizacji z udziałem drużyn sportowcy są poddawani kontroli na drodze 

losowania (najczęściej od 2 do 3 zawodników z każdej drużyny), a w zależności od rangi 

rozgrywek decyzja o wyborze konkretnej liczby zawodników zależy od przepisów właściwej 

federacji sportowej. Powyższe zasady nie wykluczają jednak badania konkretnych zawodników 

z innych ważnych powodów. Powiadomieni przez kontrolera zawodnicy powinni się stawić w 

stacji kontroli dopingu maksymalnie do 1 godziny od momentu przekazania i podpisania 

formularza wezwania (bywa również, że czas ten jest uzależniony od decyzji Przewodniczącego 

Zespołu Kontrolnego i zazwyczaj ulega skróceniu).  

Kontrole antydopingowe przeprowadzane poza zawodami są bardziej skuteczne, bo mają w 

100% niezapowiedziany charakter. Przekłada się to na możliwość pobierania próbki moczu lub 

krwi od każdego sportowca w dowolnym miejscu i czasie (z wyłączeniem godzin pomiędzy 23 

– 6 rano). Dlatego takie badanie bez wcześniejszego powiadomienia wykonuje się w miejscu 

zamieszkania zawodnika lub w miejscu realizacji treningów. Aby jednak skutecznie 

przeprowadzać kontrole w tej formule konieczne jest posiadanie informacji o miejscu i czasie 

pobytu zawodników. Temu celowi służą specjalne platformy internetowe, takie jak ADAMS lub 

antybaza, które służą zbieraniu informacji pobytowych. Obowiązkowi przekazywania danych 

podlegają najlepsi zawodnicy. Więcej o kontroli antydopingowej przeprowadzanej poza 

zawodami znajdziecie w Międzynarodowym Standardzie Badań Światowej Agencji 

Antydopingowej. 

  

  

  

Autor lekcji  Dariusz Błachnio Biuro Komisji do Zwalczania Dopingu w 

Sporcie 

  

Lekcja przysłana przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie 
ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa 

Tel. 22 529 89 12 
www.antydoping.pl 

 

http://www.antydoping.pl/?smclient=3d979330-b1ff-4db8-b62f-8a86676a5f3e&smconv=a2c4d7f6-9eb4-49b0-b879-3647babe40e3&smlid=1&utm_source=salesmanago&utm_medium=rule&utm_campaign=default

