
Kary za doping - sankcje dyscyplinarne 

 
Standardową sankcją za naruszenie przepisów antydopingowych są dwa lata 
zawieszenia w sporcie. Przez okres zawieszenia zawodnik nie ma prawa startować w 
żadnych zawodach sportowych organizowanych przez międzynarodowe federacje 
sportowe lub polskie związki sportowe oraz uczestniczyć w oficjalnych treningach 
klubowych. Co jest istotne, w okresie zawieszenia zawodnik traci prawo do pobierania 
stypendiów sportowych. Dla niektórych oznacza to brak możliwości otrzymywania 
jakichkolwiek pieniędzy i kontynuowania kariery sportowej.  
W niektórych przypadkach kary zawieszenia mogą być wyższe i wynosić nawet cztery 
lata. W sytuacji, gdy zawodnik jest recydywistą, to znaczy popełnia kolejne naruszenie 
przepisów antydopingowych, może zostać zawieszony nawet dożywotnio.  
Ponadto w przypadku, gdy naruszenie przepisów antydopingowych związane jest  z 
wykryciem substancji zabronionej w próbce pobranej od zawodnika podczas zawodów 
sportowych, automatycznie anulowaniu ulegają osiągnięte przez niego wyniki.  

 

 

 
Naruszenie przepisów antydopingowych przez 
zawodnika wiąże się z :  

• anulowaniem osiągniętych podczas 
zawodów wyników, 

• karą zawieszenia,  
• utratą sponsorów, 
• karami finansowymi, 

 

• utratą wizerunku, 
• napiętnowaniem przez otoczenie,  
• ogromnym stresem, 
• czasami - zamknięciem możliwości dalszego rozwijania swojej kariery 

sportowej. 

Należy pamiętać, iż odpowiedzialności za naruszenie przepisów antydopingowych 
podlegają również osoby z personelu pomocniczego zawodnika. Oznacza to, iż trener, 
lekarz, fizjoterapeuta lub masażysta zawodnika, którzy dopuszczą się np. podawania 
substancji lub metody zabronionej naruszą przepisy antydopingowe. Z założenia 
odpowiedzialność personelu pomocniczego dotyczy właśnie sytuacji podawania 
substancji zabronionych, co zagrożone jest karą czterech lat zawieszenia. Kara 
zawieszenia, jest równoznaczna z zakazem świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz 
organizacji, które są sygnatariuszem modelowych reguł antydopingowych, czyli m.in. 
polskich związków sportowych. Kara zawieszenia dla osób z personelu pomocniczego 
może okazać się o wiele bardziej dotkliwa niż w przypadku sportowców, ponieważ może 
być równoznaczna w skutkach z zakazem wykonywania zawodu. 
Na koniec warto podkreślić, iż podawanie substancji lub metod zabronionych stanowi 
przestępstwo zgodnie z art. 50 ustawy o sporcie. 
Art. 50. 
1. Kto małoletniemu uczestniczącemu lub przygotowującemu się do uczestnictwa we 
współzawodnictwie sportowym podaje substancję zabronioną lub stosuje wobec niego 
metodę zabronioną w rozumieniu przepisów o zwalczaniu dopingu w sporcie, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 



2. Tej samej karze podlega, kto bez wiedzy osoby uczestniczącej lub przygotowującej 
się do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym podaje jej substancję zabronioną 
lub stosuje wobec niej metodę zabronioną w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
dopingu w sporcie. 
 
Więcej na ten temat znajdą Państwo na naszej stonie www.antydoping.pl . Szczególnie 
polecamy Państwa uwadze Modelowe reguły antydopingowe oraz Prawo krajowe i 
międzynarodowe.  
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