
Etapy  kontroli antydopingowej – wybór  i powiadomienie sportowca 

Każda kontrola antydopingowa wykonywana jest według międzynarodowych 
standardów i składa się z pięciu następujących etapów: 

• Wybór sportowca do kontroli; 
• Powiadomienie sportowca o kontroli antydopingowej; 
• Pobranie próbek; 
• Analiza próbek; 
• Zarządzanie wynikami. 

Zapoznanie się z etapami kontroli jest bezwzględnie konieczne w przypadku 
zawodników, ale także istotne dla Państwa jako trenerów oraz dla innych osób mających 
kontakt ze sportowcami takich jak lekarze, fizjoterapeuci, kierownicy drużyn, czy 
rodzice. Nasze wieloletnie obserwacje jednoznacznie pokazują brak zainteresowania 
przeprowadzaną kontrolą osób z najbliższego grona zawodnika. Niemal wszyscy 
sportowcy, a w tym i niepełnoletni, podczas sesji pobierania próbek są sami - 
pozbawieni ważnego wsparcia ze strony zaufanych i ważnych dla nich osób. Kontrola 
często jest stresem dla zawodników i dlatego chcielibyśmy, abyście Państwo w jej 
trakcie towarzyszyli zawodnikom, wspólnie podpisując protokół z jej przebiegu, lub 
wyznaczali opiekunów – osoby z otoczenia, które będą im asystować (obecność osób 
trzecich nie jest możliwa jedynie w momencie oddawania przez zawodnika próbki 
moczu – tutaj sportowcowi towarzyszy tylko i wyłącznie kontroler antydopingowy). 

 

 

 

 

 

Wybór sportowca do kontroli. 
Przy wyborze konkretnego sportowca do kontroli 
antydopingowej decyduje wiele czynników, ale 
najważniejszymi są jego klasa sportowa oraz miejsce 
zajmowane w rywalizacji na zawodach. Oczywiście 
zgodnie z przepisami, przewodniczący zespołu 
kontrolującego  ma prawo poddania kontroli dowolnego 
sportowca spoza wcześniej ustalonego składu z innych, 
ważnych powodów, będących na przykład  następstwem 
obserwacji jego zachowania.  
Ten etap kontroli najczęściej uwzględnia następujące 
kryteria: 

• poziom sportowy zawodnika, 
• progresja wyników i sportowych osiągnięć 

zawodnika, 
• okresy treningowe i kalendarz startów, 
• rodzaj uprawianej dyscypliny sportu, 
• analizę badań z przeszłości. 

 

Powiadomienie sportowca o kontroli antydopingowej. 
 

Zawodnik o kontroli antydopingowej powinien zostać powiadomiony jako pierwszy przez 
uprawnionego członka zespołu kontrolującego lub współpracującego wolontariusza. 

• Od momentu pisemnego powiadomienia zawodnik ma określony czas 
(najczęściej jest to 30 - 60 minut), aby pojawić się w stacji kontroli dopingu; 



• Od chwili powiadomienia aż do momentu przybycia do stacji kontroli dopingu 
zawodnik znajduje się pod „dyskretnym” nadzorem osoby do tego uprawnionej; 

• Po podpisaniu zawiadomienia zawodnik nie może korzystać z toalety. 

Etapy  kontroli antydopingowej – pobranie próbek 

Zawodnik przybywając w wyznaczonym na zawiadomieniu czasie do stacji kontroli 
dopingu powinien: 

• okazać dokument tożsamości z aktualnym, identyfikującym go zdjęciem, a w 
szczególnych przypadkach powinien przedstawić dokument uzupełniający; 

• jeśli to możliwe, przybyć z osobą towarzyszącą (trener, lekarz, opiekun) - 
szczególnie dotyczy to zawodników niepełnoletnich. Osoba towarzysząca 
podpisuje wraz z zawodnikiem protokół kontroli dopingu tylko w przypadku, gdy 
uczestniczy od początku do końca w całej procedurze kontrolnej; 

• wybrać zestaw certyfikowanych przez WADA i MKOL naczyń do zbiórki moczu 
oraz sprawdzić ich stan pod kątem ewentualnej usterki, wady czy stopnia 
czystości; 

• umiarkowanie nawadniać organizm w przypadku braku gotowości do 
przeprowadzenia kontroli (tylko testy moczu); 

• oddać wymaganą przepisami ilość moczu pod nadzorem członka zespołu 
kontrolującego; 

• wszystkie czynności wykonywać samodzielnie; 
• przekazać informacje dotyczące przyznania wyłączeń dla celów terapeutycznych 

i przyjmowanych przez ostatnie 7 dni preparatów leczniczych; 
• dokładnie sprawdzić na protokole kontroli dopingu poprawność zapisanych 

danych  ze szczególnym uwzględnieniem unikalnego kodu badania; 
• zwrócić się do przedstawicieli zespołu kontrolującego o stosowne wyjaśnienia w 

przypadku jakichkolwiek wątpliwości pojawiających się na każdym etapie 
postępowania kontrolnego; 

• zwrócić się do przedstawicieli zespołu kontrolnego lub organizatora imprezy 
sportowej o udostępnienie tłumacza w przypadku trudności językowych. 

 

 

 

 
  

 

Na obrazku wyżej rekomendowany schemat stacji kontroli dopingu.  
 
Poniżej protokół kontroli - w załączniku do maila znajdziecie Państwo protokół w 



wyższej rozdzielczości.  

 

 

 

Etapy  kontroli antydopingowej : analiza próbek, zarządzanie wynikami badań 



 
Analiza próbek. 

Ta część kontroli odbywa się bez udziału zawodnika, od którego została pobrana próbka 
moczu lub krwi. W Polsce analizy próbek są przeprowadzane w akredytowanym przez 
WADA (Światową Agencję Antydopingową) laboratorium antydopingowym, które 
znajduje się w siedzibie Instytutu Sportu w Warszawie. W nim najpierw bada się 
próbkę. „A”, a próbka „B” ,służąca do ewentualnej kontrekspertyzy, jest przechowywana 
w bezpiecznym i  spełniającym warunki temperaturowe miejscu. Jeśli analiza próbki „A” 
przyniesie wynik pozytywny, to później, w celu potwierdzenia wyniku, analizowana jest 
próbka „B”. Laboratorium przekazuje wyniki badań organizacji antydopingowej 
odpowiedzialnej za zarządzanie wynikami 

 

 

 

 
Zarządzanie wynikami  

To ostatni etap kontroli antydopingowej i podobnie jak w 
przypadku analizy próbek odbywa się bez udziału 
zawodnika. Dzieje się tak, ponieważ sprawozdanie z 
przeprowadzonych badań, bez względu na jego wyniki, 
nie trafia w pierwszej kolejności do zawodnika, ale jest 
wysyłane do narodowej organizacji antydopingowej oraz 
do Światowej Agencji Antydopingowej. W tych 
instytucjach odbywa się wstępna ocena badania na 
wynik pozytywny lub negatywny. Jeśli wynik kontroli jest 
pozytywny, zawodnik natychmiast jest o tym 
informowany i wówczas ma prawo wnioskować o 
badanie próbki „B” - tutaj może być obecny na każdym 
etapie jej analizy. Badanie odwoławcze należy 
przeprowadzić w czasie określonym przez organizację 
zarządzającą wynikami badań (np 7 dni od momentu 
otrzymania przez zawodnika powiadomienia). Za 
ostateczny wynik badania uznaje się ten wykonany na 
próbce „B”. Po zakończeniu całości postępowania 
analitycznego sportowiec ma prawo do uczciwego 
przesłuchania i składania  odwołań.  

 

Sprawozdanie z analiz antydopingowych zawiera poufną informację, czy w danej 
próbce moczu lub krwi stwierdzono obecność substancji zabronionej. Jeśli stwierdzona 
zostaje jej obecność to taką informację przypisuje się do konkretnego numeru 
kodowego próbki, do rozkodowania którego prawo mają wyłącznie pracownicy 
organizacji antydopingowej. 
 
Wstępna ocena po otrzymaniu niekorzystnego wyniku analizy. 

Po otrzymaniu niekorzystnego wyniku analizy próbki organizacja antydopingowa 
odpowiedzialna za zarządzanie wynikami przeprowadza ocenę w celu ustalenia, czy:   

• udzielona została zgoda na stosowanie substancji zabronionej w celach 
terapeutycznych zgodnie z międzynarodowym standardem wyłączeń dla celów 
terapeutycznych, 



• nastąpiło wyraźne odejście od międzynarodowych standardów badania lub 
międzynarodowego standardu dla laboratoriów, które przyczyniło się do 
uzyskania niekorzystnego wyniku analizy. 

Powiadomienie po wstępnej ocenie dotyczącej niekorzystnego wyniku 
analitycznego. 
Jeśli we wstępnej ocenie niekorzystnego wyniku analizy nie stwierdzi się stosowania 
substancji zabronionej w celach terapeutycznych zgodnie z międzynarodowym 
standardem wyłączeń dla celów terapeutycznych ani nie stwierdzi się odejścia, z 
powodu którego uzyskano niekorzystny wynik analizy, organizacja antydopingowa 
bezzwłocznie powiadamia sportowca o:  

• niekorzystnym wyniku analizy; 
• naruszeniu przepisów antydopingowych; 
• prawie sportowca do bezzwłocznego zażądania przeprowadzenia analizy próbki 

B lub, jeśli taki wniosek nie zostanie złożony, uznaje się, iż sportowiec zrzeka się 
analizy próbki B; 

• dacie, czasie i miejscu analizy próbki B, jeśli sportowiec lub organizacja 
antydopingowa podejmie decyzję o zażądaniu analizy próbki; 

• prawie sportowca i/lub jego przedstawiciela do obecności podczas otwarcia i 
analizy próbki B w czasie określonym w międzynarodowym standardzie dla 
laboratoriów, jeśli takiej analizy zażądano, 

• prawie sportowca do otrzymania kopii pakietu dokumentów laboratoryjnych z 
analizy próbek A i B, zawierających informacje określone w międzynarodowym 
standardzie dla laboratoriów. 

Organizacja antydopingowa powiadamia o naruszeniu przepisów antydopingowych 
przez zawodnika także inne organizacje antydopingowe. 

Bezpieczeństwo i działania po wykonaniu kontroli 
 
Po przeprowadzeniu kontroli antydopingowej przedstawiciele zespołu kontrolującego 
mają obowiązek prawidłowo zabezpieczyć pobrane próbki i sporządzoną dokumentację 
oraz przygotować transport próbek do laboratorium, a dokumentów do siedziby agencji 
antydopingowej. Transport próbek do laboratorium antydopingowego odbywa się 
natychmiast po zakończeniu kontroli, a ich odbiór jest potwierdzany przez podpis 
uprawnionego pracownikalaboratorium. Dostarczona do laboratorium dokumentacja 
pozbawiona jest danych personalnych zawodników, a analiza próbek odbywa się 
według certyfikowanych i konfirmowanych procedur analitycznych określonych przez 
Światową Agencję Antydopingową.   

Więcej informacji dotyczących pobrania próbek od wytypowanego do kontroli 
zawodnika znajdziecie na stronie www.antydoping.pl w zakładce „Informacje dla 
Sportowców” oraz na filmiku WADA proszę kliknąć link. 
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Przewodnik zawodnika, Komisja do Zwalczania Dopingu 
w Sporcie 

Link do bezpłatnego pobrania wydania elektronicznego   
 
Dostępne jest również nowe wydanie poszerzone o 
pobranie próbek krwi, zainteresowanych otrzymaniem 
takiej wersji prosimy o kontakt z Biurem Komisji do 
Zwalczania Dopingu w Sporcie 
akademia@antydoping.pl. 
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