SPRAWOZDANIE
Poprzednia kadencja Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie formalnie
zako czyła si 14 maja 2005 roku. Nowa Komisja pod przewodnictwem profesora
Jerzego Jurkiewicza została powołana przez Ministra w dniu 2 lutego 2006 roku w
składzie:
1. Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz – przewodnicz cy Komisji
2. prof. dr hab. Bogdan Chazan – vice przewodnicz cy Komisji
3. prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz – vice przewodnicz cy Komisji
4. prof. dr hab. Paweł Czechowski – vice przewodnicz cy Komisji
5. prof. dr hab. Wojciech Kostowski
6. prof. dr hab. Anna Jegier
Po rozszerzeniu składu Komisji (decyzja Ministra Sportu z dnia 15.03.2006 roku)
lista Członków Komisji przedstawia si nast puj co:
1. prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz – przewodnicz cy Komisji
2. prof. dr hab. Bogdan Chazan – vice przewodnicz cy Komisji
3. prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz – vice przewodnicz cy Komisji
4. prof. dr hab. Paweł Czechowski – vice przewodnicz cy Komisji
5. Krzysztof Urbaniak – Sekretarz Komisji
6. prof. dr hab. Anna Jegier
7. prof. dr hab. Wojciech Kostowski
8. prof. Stanisław Gumułka
9. dr hab. Dariusz Szukiewicz
10. dr Monika Babiak
11. dr Michał Sobolewski
12. dr Ładysław Nekanda – Trepka
13. dr Leszek Czupryniak
14. Krzysztof Kola
15. dr Małgorzata Sikorska
Działalno Komisji została zreorganizowana, co przedstawia zał czony schemat
organizacyjny Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
Od rozpocz cia nowej kadencji odbyły si dwa posiedzenia Komisji.
Pierwsze posiedzenie Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie odbyło si 15 marca
2006 roku w siedzibie Ministra Sportu, w którym udział wzi li:
1. Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz – przewodnicz cy Komisji
2. prof. dr hab. Bogdan Chazan – vice przewodnicz cy Komisji
3. prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz – vice przewodnicz cy Komisji
4. prof. dr hab. Paweł Czechowski – vice przewodnicz cy Komisji
5. Krzysztof Urbaniak – Sekretarz Komisji
6. prof. dr hab. Anna Jegier
7. prof. dr hab. Wojciech Kostowski
8. dr hab. Dariusz Szukiewicz
9. dr Monika Babiak
10. dr Michał Sobolewski
11. dr Leszek Czupryniak

12. Krzysztof Kola
13. dr Małgorzata Sikorska
W czasie posiedzenia Komisji Minister Sportu wr czył nominacje członkom
Komisji oraz nominacj na przewodnicz cego Komisji do Zwalczania Dopingu w
Sporcie dla prof. dr hab. med. Jerzego Jurkiewicza i vice przewodnicz cych dla prof.
dr hab. Bogdana Chazana, prof. dr hab. Wojciecha Maksymowicza oraz prof. dr hab.
Pawła Czechowskiego.
Podczas posiedzenia Komisji przewodnicz cy podj ł decyzj o powołaniu Pana
Krzysztofa Urbaniaka na stanowisko Sekretarza Komisji.
W czasie posiedzenia o wiadczenie zło ył Minister Sportu w sprawie oczekiwa , co
do działalno ci nowo powołanej Komisji.
W odpowiedzi Przewodnicz cy Komisji potwierdził zamiar intensyfikacji walki z
dopingiem w Sporcie przy zachowaniu zasad obowi zuj cych w prawie
mi dzynarodowym i krajowym. Prof. Jerzy Jurkiewicz szczególny nacisk poło ył na
rozwijanie działalno ci edukacyjnej i informacyjnej, przede wszystkim w ród
olimpijczyków i młodzie y do lat 18.
W dniu 31 maja 2006 roku odbyło si posiedzenie Prezydium Komisji do
Zwalczania Dopingu w Sporcie, na którym przewodnicz cy Komisji podj ł Decyzj nr
1 w sprawie powołania Zespołu do spraw Medycznych. Sprawozdanie z tego
posiedzenia stanowi zał cznik do niniejszego opracowania.
Drugie posiedzenie Komisji odbyło si 7 czerwca 2006 roku. Sprawozdanie z
tego spotkania zostało doł czone do niniejszego opracowania.
W wyniku obrad podj te zostały cztery uchwały:
• Uchwała nr 1/2006 z dn. 07.06.06 przyjmuj ca projekt Regulaminu Komisji do
Zwalczania Dopingu w Sporcie
• Uchwała nr 2/2006 z dn.07.06.06 przyjmuj ca projekt bud etu na rok 2007
• Uchwała nr 3/2006 z dn.07.06.06 w sprawie podj cia działa niezb dnych dla
akredytacji WADA dla Laboratorium Zakładu Bada Antydopingowych
Instytutu Sportu
• Uchwała nr 4/2006 z dn.07.06.06 w sprawie wprowadzenia obowi zkowych
szkole dla członków kadry olimpijskiej
Decyzj Przewodnicz cego Komisji powołane zostały zespoły eksperckie:
• Decyzja Przewodnicz cego Komisji nr 2 z dn. 07.06.06 - Zespół do spraw
medycznych pod przewodnictwem prof. dr hab. Bogdana Chazana
• Decyzja Przewodnicz cego Komisji nr 3 z dn. 07.06.06 - Zespół do spraw
prawnych pod przewodnictwem prof. dr hab. Pawła Czechowskiego
• Decyzja Przewodnicz cego Komisji nr 4 z dn. 07.06.06 - Zespół Oceniaj cy
Wyniki Próbek Biologicznych pod przewodnictwem dr hab. Dariusza
Szuniewicza
• Decyzja Przewodnicz cego Komisji nr 5 z dn. 07.06.06 - Komitet Wył cze
dla Celów Terapeutycznych pod przewodnictwem dr hab. Artura Mamcarza
Biuro Zarz dzania Badaniami działaj ce pod przewodnictwem dr Dariusza
Błachnio w okresie od 01.01.2006 do 31.07.2006 wykonało 1050 bada .
Szczegółowa analiza przeprowadzonych testów kontrolnych, schemat działa oraz

decyzje o przekroczeniu przepisów antydopingowych s doł czone do sprawozdania
z działalno ci Komisji.
W okresie sprawozdawczym zespół kontrolerów obejmował 22 osoby o
kwalifikacjach zgodnych z tre ci obowi zuj cych przepisów.
Komisja zatrudnia etatowo nast puj ce osoby:
1) dr Dariusz Błachnio
2) Iwona Kocerka
3) Katarzyna Iwaszkiewicz
Komisja w swoim działaniu utrzymuje zasady ISO 9001: 2000. W 2006 roku
Komisja utrzymała na kolejne 3 lata System Zarz dzania Jako ci ISO 9001:2000,
po pomy lnie przebytym audycie recertyfikacyjnym.
Komisja zamierza wprowadzi do swojego działania zasady systemu ADAMS,
zgodnego z wymogami Mi dzynarodowej Konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie
UNESCO, która została ratyfikowana przez Prezydenta RP w styczniu 2007 roku.

Mi dzynarodowa Konwencja
o Zwalczaniu Dopingu w Sporcie UNESCO
Stosowanie dopingu w sporcie w Polsce jest kontrolowane zarówno prze przepisy
krajowe, jak i uregulowania mi dzynarodowe.
Aktualne akty prawa słu ce do walki z dopingiem w Polsce to:
• Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dnia 29 lipca 2005 r (Dz. U. z dnia 17
sierpnia 2005 r.)
• Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r.
• Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 pa dziernika 2001 w
sprawie zakresu i trybu działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
(Dz. U. z dnia 21 listopada 2001 r.)
• Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 sierpnia 2004
r. w sprawie okre lenia rodków farmakologicznych i metod uznanych za
dopingowe, których stosowanie jest zabronione (Dz. U. z dnia 7 wrze nia
2004 r.)
• Rozporz dzenie Ministra Sportu z dnia 4 wrze nia 2004 r. w sprawie
podmiotów przeprowadzaj cych analizy antydopingowe.
Aktualnym aktem prawa mi dzynarodowego słu cym do walki do z dopingiem w
Polsce jest Konwencja Antydopingowa Rady Europy sporz dzona w Strasburgu 16
listopada 1989 roku oraz jej Protokół Dodatkowy. Innymi dokumentami
mi dzynarodowymi mówi cymi o walce z dopingiem s :
• Zalecenia na temat dopingu przyj te w Moskwie (1988 r.), w Punta del Este
(1999r.) oraz w Atenach (2004 r.)
• Rezolucja 32 C/9 przyjeta przez Konfederacje Generalna UNESCO
•
wiatowy Kodeks Antydopingowy przyj ty przez WADA w Kopenhadze dnia 5
marca 2003 r. wraz z Kopenhask Deklaracj o Walce z Dopingiem w Sporcie
Mi dzynarodowa Konwencja o Zwalczaniu Dopingu w Sporcie została jednogło nie
przyj ta w dniu 19 pa dziernika 2005 r. podczas 33 sesji Konferencji Generalnej

Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. O wiaty, Nauki i Kultury (UNESCO) w
Pary u.
Celem Konwencji UNESCO jest:
• Promowanie zapobiegania oraz walki z dopingiem w sporcie.
• Stymulowanie i koordynowanie mi dzynarodowej współpracy (w
szczególno ci z WADA) w celu wyeliminowania dopingu ze sportu.
Cele Konwencji UNESCO realizowane s poprzez aktywne działania Pa stw – Stron
w obszarach:
Działania antydopingowe na szczeblu krajowym
Mi dzynarodowa współpraca w celu zwalczania dopingu w sporcie
Edukacja i szkolenia
Badania naukowe
Konwencja UNESCO zawiera dwa zał czniki (Zał cznik 1 - Lista Zabronionych
Substancji i Metod – Standard Mi dzynarodowy oraz Zał cznik 2 - Standardy
przyznawania Wył cze dla Celów Terapeutycznych) oraz trzy dodatki (Dodatek 1 –
wiatowy Kodeks Antydopingowy, Dodatek 2 – Mi dzynarodowy Standard dla
Laboratoriów, Dodatek 3 – Mi dzynarodowy Standard Bada ). Zał czniki stanowi
integraln cz
Konwencji, natomiast Dodatki z mocy prawa nie nakładaj na
Pa stwa – Strony adnych zobowi za mi dzynarodowych.
Postanowienia Konwencji dotycz :
Do celów kontroli antydopingowej – wszystkich sportowców
Do celów programów edukacyjnych lub szkoleniowych dowolnej osoby, która
uczestniczy w sporcie podlegaj cym organizacji sportowej
Personelu pomocniczego sportowców
Jednostek organizacyjnych (klubów sportowych, organizacji i stowarzysze
sportowych), a tak e podmiotów (np. laboratoriów) przeprowadzaj cych
badania antydopingowe.
Ratyfikacj Konwencji UNESCO uzasadniaj nast puj ce argumenty:
W celu wykonania Konwencji nie trzeba b dzie dokonywa zmian w
przepisach prawa powszechnie obowi zuj cego.
Nie przewiduje si adnych negatywnych skutków społecznych,
gospodarczych, finansowych ani politycznych zwi zanych z wej ciem w ycie
Konwencji.
Ratyfikacja Konwencji nie niesie za sob adnych bezpo rednich
konsekwencji finansowych.
Mi dzynarodowa Konwencja o Zwalczaniu Dopingu w Sporcie UNESCO
dost pna jest w wersji polskoj zycznej na stronie internetowej Komisji do
Zwalczania Dopingu w Sporcie www.antydoping.pl.
W opisywanym okresie siedziba Komisji została powi kszona o 2 dodatkowe
pomieszczenia. Zostały wprowadzone nowe certyfikaty dla kontrolerów
antydopingowych oraz Członków Komisji.
Nale y podkre li , i w okresie sprawozdawczym na akredytacj i modernizacj
Zakładu Bada Antydopingowych Instytutu Sportu, decyzj Ministra Sportu, zostały

wyasygnowane bardzo znacz ce kwoty wraz z obietnic przeznaczenia na ten cel
si gaj cych kilku milionów złotych dotacji w roku 2007.
W opisywanym okresie przedstawiciele Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
brali udział w spotkaniach mi dzynarodowych. Sprawozdania z przebiegu tych
konferencji s dost pne w zakładce „Aktualno ci”.
Dnia 11 grudnia 2006 w Klubie Lekarza przy ul. Raszy skiej 54 odbyły si
warsztaty naukowe pt. „Mi dzynarodowy standard bada antydopingowych”.
Wykładowcami byli:
• dr Dariusz Błachnio
• dr Jarosław Krzywa ski
• dr Andrzej Pokrywka
Dnia 12 grudnia 2006 w warszawie w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego
odbyła si Konferencja Szkoleniowo – Naukowa dla lekarzy sportowych –
wykładowców pt. „ Zapobieganie i zwalczanie dopingu w sporcie: aspekty prawne,
standardy mi dzynarodowe działa antydopingowych, nowe zagro enia.”
Plan konferencji:
10.00 – 10.10 – Powitanie go ci i uczestników (prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz,
prof. dr hab. Ryszard Grucza, dr Hubert Krysztofiak)
SESJA I – prowadzi prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz
10.10 – 10.25 – Historia walki z dopingiem w Polsce i na wiecie (prof. dr hab.
Ryszard Grucza)
10.25 – 10.40 – Aspekty etyczne stosowania dopingu (prof. dr hab. med. Wojciech
Maksymowicz)
10.40 – 11.10 – WADA i UNESCO – rola mi dzynarodowych instytucji w zwalczaniu
dopingu (dr Dariusz Błachnio, Katarzyna Iwaszkiewicz)
11.10 – 11.25 – Przerwa
SESJA II – prowadzi dr Hubert Krysztofiak
11.25 – 11.50. – Lista Zakazanych Substancji i Metod (dr Dorota Kwiatkowska, dr
Andrzej Pokrywka)
11.50 – 12.05 – Niekorzystne skutki stosowania substancji dopinguj cych (dr
Jarosław Krzywa ski)
12.05 – 12.25 – Problemy nie wiadomego u ycia substancji zabronionych w sporcie
(dr Dorota Kwiatkowska, dr Andrzej Pokrywka)
12.25 – 12.40 – Przerwa
SESJA III – prowadzi prof. dr hab. Ryszard Grucza
12.40 – 13.00 – Wył czenia Terapeutyczne (dr Jarosław Krzywa ski)
13.00 – 13.30 – Etapy kontroli antydopingowej (dr Dariusz Błachnio, dr Andrzej
Pokrywka)
13.30 – 13.50 – Formuły i mo liwo ci odwoła (dr Dariusz Błachnio)

13.50 – 14.05 – Przerwa
14.05 – 14.35 – Konferencja Okr głego Stołu
- prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz
- prof. dr hab. Ryszard Grucza
- dr Hubert Krysztofiak
- prof. dr hab. med. Wojciech Maksymowicz
- dr Dorota Kwiatkowska
- dr Dariusz Błachnio
- dr Andrzej Pokrywka
- dr Jarosław Krzywa ski
Konferencja ta zorganizowana została z my l o lekarzach, terapeutach i
trenerach. Uczestnictwo w konferencji, a tym samym otrzymanie certyfikatu
instruktora, uprawnia do przeprowadzania szkole z zakresu walki z dopingiem
w ród zawodników Kadry Olimpijskiej.
Wydrukowane zostały dwie ksi ki pt. „ Dozwolone i niedozwolone wspomaganie
zdolno ci wysiłkowych organizmu człowieka” oraz „Doping zabija sport”.
Od 23.11.2006 działa całodobowe Antydopingowe Pogotowie Informacyjne
numer 695 367 464 = 695 DOPING.

