SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji
do Zwalczania Dopingu w Sporcie
za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r.

Warszawa, styczeń 2011 r.
SPIS TREŚCI

1.

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie (KdZDwS)

1.1.

Skład KdZDwS

Przewodniczący – prof. dr hab. Jerzy Smorawiński
Wiceprzewodniczący – dr Ryszard Wysoczański
Sekretarz – mec. Krzysztof Urbaniak (do 2 lutego 2010 r.)
Prof. dr hab. Wojciech Cichy
Dr Wojciech Gawroński
Prof. dr hab. Anna Jegier (do 2 lutego 2010 r.) (od grudnia 2011 r.)
Dr Paweł Kaliszewski
Mec. Krzysztof Kola (do 2 lutego 2010 r.)
Tomasz Michalak (od grudnia 2011 r.)
Dr Michał Sobolewski (do 2 lutego 2010 r.)
Prof. dr hab. Mirosław Szutowski
Prof. dr hab. Andrzej Wach (od grudnia 2011 r.)
Dr hab. Andrzej Ziemba
Paweł Zygmunt
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1.2.

Prezydium KdZDwS

Przewodniczący – prof. dr hab. Jerzy Smorawiński
Członek – dr Ryszard Wysoczański
Członek – Dr Paweł Kaliszewski
Członek – Prof. dr hab. Andrzej Wach

1.3. Zespół Oceniający Wyniki Próbek Biologicznych
Przewodniczący – dr hab. Roman Stefański
Członek – dr Stanisław Piłkowski (do 1 marca 2010 r.)
Członek – mgr Janusz Tracewski (do 1 marca 2010 r.)
Członek – dr Paweł Kaliszewski (od 1 marca 2010 r.)
Członek – dr Ryszard Wysoczański (od 1 marca 2010 r.)

1.4. Komitet TUE
Przewodniczący – prof. Artur Mamcarz
Członek – dr Jarosław Krzywański
Członek – dr Rafał Majkusiak (od 17 marca 2010 r. do 14 lipca 2010 r.)

1.5.

Pracownicy KdZDwS

Specjalista - Dariusz Błachnio
Specjalista - Joanna Borkowska
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Główny księgowy - Aleksander Frontczak
Księgowa - Bogumiła Jaglińska
Inspektor - Iwona Kocerka
Specjalista - Michał Rynkowski
Młodszy specjalista - Kamila Tomkiewicz
Specjalista - Piotr Wójcik

2. Działalność organów KdZDwS
2.1. Plenum KdZDwS
W 2010 r. członkowie Komisji zebrali się 4 razy. Posiedzenia odbyły
się dnia 31 marca, 4 lipca, 13 października, 8 grudnia 2010 r. w siedzibie
KdZDwS.

Wszystkim

obradom

przewodniczył

Pan

prof.

Jerzy

Smorawiński.
Posiedzenie plenarne 31 marca 2010 r.
Pan prof. Jerzy Smorawiński przywitał zebranych i otworzył
posiedzenie planarne Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
Przewodniczący poinformował zebranych o tym, iż ze względu na trwające
międzyministerialne uzgodnienia dotyczące zaakceptowania czterech osób,
którym w lutym upłynęła kadencja zasiadania w Komisji do Zwalczania
Dopingu w Sporcie (tj. Prof. A.Jegier, Mec. K.Kola, Dr M.Sobolewski,
Mec. K.Urbaniak)

będą one

uczestniczyć w posiedzeniu Komisji w

charakterze doradców (bez prawa głosowania).
1. Nie

zgłoszono

wniosków

formalnych

posiedzenia oraz poruszanych tematów.
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dotyczących

przebiegu

2. Członkowie Komisji zatwierdzili agendę posiedzenia (załącznik nr 2)
3. Członkowie Komisji podjęli uchwałę zatwierdzającą protokół z
posiedzenia plenarnego KdZDwS z dnia 09 grudnia 2009 r. o
następującej treści:
Warszawa, dnia 31 marca 2010 r.
UCHWAŁA NR 1/2010
z dnia 31 marca 2010 r.
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
Na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z poźn. zm.),
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:
§1.
Zatwierdza się

protokół z posiedzenia plenarnego Komisji z dnia 9

grudnia 2009 r./.
Uchwała nr 1/2010 została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie
ilością 7 (słownie: siedmiu) głosów, nikt nie był przeciw, nikt nie
wstrzymał się od głosu.

4. Członkowie Komisji

podjęli uchwałę zatwierdzającą protokoły z

posiedzeń Prezydium Komisji z dnia 12 stycznia 2010 r. i 25 lutego
2010 r. o następującej treści:
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Warszawa, dnia 31 marca 2010 r.
UCHWAŁA NR 2/2010
z dnia 31 marca 2010 r.
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
Na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z poźn. zm.),

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:
§1.
Zatwierdza się protokóły z posiedzeń Prezydium Komisji z dnia 12
stycznia oraz 25 lutego 2010 r./.
Uchwała nr 2/2010 została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie
ilością 7 (słownie: siedmiu) głosów, nikt nie był przeciw, nikt nie
wstrzymał się od głosu.

5. Pan Aleksander Frontczak przedstawił sprawozdanie z wydatków

poniesionych przez Komisję w 2009 r.
Członkowie Komisji podjęli uchwałę zatwierdzającą wydatki z 2009r.
o następującej treści:
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Warszawa, dnia 31 marca 2010 r.
UCHWAŁA NR 3/2010
z dnia 31 marca 2010 r.
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z poźn. zm.),

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:
§1.
Zatwierdza się tabelę wydatków poniesionych w 2009 r. Tabela
stanowi

załącznik

nr 1 do niniejszej uchwały. /.
Uchwała nr 3/2010 została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie
ilością 7 (słownie: siedmiu) głosów, nikt nie był przeciw, nikt nie
wstrzymał się od głosu.

6. Pan Aleksander Frontczak przedstawił plan finansowy Komisji na 2010

r. (załącznik nr 3).
Członkowie Komisji podjęli uchwałę zatwierdzającą plan finansowy
Komisji na 2010r. o następującej treści:
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Warszawa, dnia 31 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR 4/2010
z dnia 31 marca 2010 r.
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
Na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z poźn. zm.),
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:
§1.
Zatwierdza się plan finansowy na rok 2010. Plan finansowy stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały./.
Uchwała nr 4/2010 została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie
ilością
7 (słownie: siedmiu) głosów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał
się od głosu.

Pan dr R. Wysoczański złożył wniosek formalny o rozszerzenie
informacji o wydatkach i ich analizę oraz aby informacje te zostały
przedstawione

członkom

Komisji

plenarnym.
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na

najbliższym

posiedzeniu

7. Dyrektor biura P. Michał Rynkowski zaprezentował zebranym projekt

programu działania Komisji na 2010 r. (załącznik nr 4 i nr 5).
Najważniejszymi zadaniami jakie stawiamy sobie w bieżącym roku są:
• przeprowadzenie badań antydopingowych
• edukacja
- współpraca z Federacją Sportu Młodzieżowego polegająca na
wyjazdach

bezpośrednich

na

Ogólnopolskie

Olimpiady

Młodzieży, szkoleniu trenerów wojewódzkich federacji sportu
młodzieżowego, przekazywaniu informacji w oparciu o środki
komunikacji elektronicznej
-

prowadzenie szkoleń dla uczniów w Szkołach Mistrzostwa

Sportowego
- przygotowanie ogólnokrajowego antydopingowego programu
edukacyjnego skierowanego do młodzieży gimnazjalnej i
licealnej
• informacja (stworzenie anglojęzycznej strony internetowej,
stworzenie nowej bazy leków, przygotowanie projektu polskiej
wersji listy substancji i metod zabronionych na 2011 r.)
• współpraca

międzynarodowa

międzynarodowych
Monitorującej

(uczestnictwo

konferencjach/

Konwencję

sympozjach

Antydopingową,

w
Grupy

Stowarzyszenie

Organizacji Antydopingowych, Sympozjum WADA oraz innych
konferencji

i

sympozjów

poświęconych

tematyce

antydopingowej)
Ponadto:
• wyłonienie laboratorium świadczącego usługi w zakresie
wykonywania analiz antydopingowych
• zakup zestawów pojemników służących do transportu próbek
moczu i krwi
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• przeprowadzenie dwóch szkoleń oficerów antydopingowych
•

opracowanie regulaminu kontroli antydopingowych

• opracowanie programu działania na lata 2011-2015 spójnego z
programem strategii rozwoju sportu w Polsce Ministerstwa
Sportu i Turystyki
Członkowie Komisji zaakceptowali program działania Komisji na 2010
r. podejmując uchwałę o następującej treści:
Warszawa, dnia 31 marca 2010 r.
UCHWAŁA NR 5/2010
z dnia 31 marca 2010 r.
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z poźn. zm.),
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:
§1.
Uchwala się program działania Komisji na 2010 r. uwzględniający
program prowadzenia działalności edukacyjnej w 2010 r. Program
działania Komisji oraz program edukacyjny na 2010 r. stanowią załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały./.
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Uchwała nr 5/2010 została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie
ilością 7 (słownie: siedmiu) głosów, nikt nie był przeciw, nikt nie
wstrzymał się od głosu.

8. Członkowie

Komisji

zatwierdzili

skład

osobowy

Prezydium

jednogłośnie ilością 7 (słownie: siedmiu) głosów, nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu, uchwałą o następującej treści:
Warszawa, dnia 31 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR 6/2010
z dnia 31 marca 2010 r.
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
Na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z poźn. zm.),
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:
§1.
Zatwierdza się skład osobowy Prezydium Komisji do Zwalczania
Dopingu w Sporcie w następującej formie.
Członkowie Prezydium:
Przewodniczący Komisji prof. Jerzy Smorawiński,
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Prof. Andrzej Wach,
Dr Paweł Kaliszewski,
Dr Ryszard Wysoczański./.

9. Pan Piotr Wójcik przedstawił członkom Komisji sprawozdanie z
przeprowadzonych badań antydopingowych

za okres 01.01. –

31.03.2010r. (załącznik nr 6)
W okresie sprawozdawczym pobrano 622 próbki od zawodników
reprezentujących 31 związków sportowych, wśród których stwierdzono
5 przypadków złamania przepisów antydopingowych. Poza kontrolami
o charakterze wewnętrznym przeprowadzono 9 zewnętrznych akcji
kontrolnych.
10.Pan Michał Rynkowski poinformował zebranych o tym, iż podpisana
została umowa ze Światową Organizacją Antydopingową na stosowanie
systemu ADAMS i przedstawił nowego pracownika Komisji – Panią
Kamilę Tomkiewicz, która zajmuje się monitorowaniem klubów
sportowych pod kątem informowania Komisji o miejscach treningów
zawodników i która będzie obsługiwała system ADAMS.
Ponadto, Michał Rynkowski poinformował o tym, iż trwają prace nad
przygotowaniem spotu filmowego o tematyce antydopingowej.
Również oznajmił iż Biuro Komisji poszukuje partnera, który mógłby
współfinansować jej działalność edukacyjną – złożyliśmy pismo z
prośbą do Lotto o nawiązanie współpracy.
Posiedzenie plenarne 1 lipca 2010 r.
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Przewodniczący Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie Pan prof.
Jerzy Smorawiński przywitał zebranych i otworzył posiedzenie plenarne
Komisji. Na wstępie Pan profesor poinformował zebranych o tym, iż dwie
osoby, tj. Pani prof. A.Jegier i Pan dr W.Gawroński, usprawiedliwiły swoją
nieobecność. Wyjaśnił również, iż przyczyną tego, że Komisja zbiera się w
okrojonym składzie jest fakt, iż Ministerstwo Sportu i Turystyki nie
zdążyło powołać nowego członka.

1.

Nie

zgłoszono

wniosków

formalnych

dotyczących

przebiegu

posiedzenia i poruszanych tematów.
2.

Członkowie Komisji zatwierdzili agendę posiedzenia (załącznik nr 2).
3.

Członkowie Komisji podjęli uchwałę zatwierdzającą protokół z
posiedzenia KdZDwS z dnia 31 marca 2010 r. o następującej treści:
Warszawa, dnia 1 lipca 2010 r.
UCHWAŁA NR 7/2010
z dnia 1 lipca 2010 r.
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
Na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie

kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z poźn. zm.),
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:
§1.
13

Zatwierdza się protokół z posiedzenia plenarnego Komisji z dnia 31 marca
2010 r./.

Uchwała nr

7/2010 została przyjęta w głosowaniu jawnym

jednogłośnie ilością 7 (słownie: siedmiu) głosów, nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
4.

Członkowie Komisji podjęli uchwałę zatwierdzającą protokół z
posiedzenia Prezydium KdZDwS z dnia 19 maja 2010r. o następującej
treści:

Warszawa, dnia 1 lipca 2010 r.
UCHWAŁA NR 8/2010
z dnia 1 lipca 2010 r.
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
Na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z poźn. zm.),
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:
§1.
14

Zatwierdza się protokół z posiedzenia plenarnego Prezydium z dnia 19
maja 2010 r./.
Uchwała nr

8/2010 została przyjęta w głosowaniu jawnym

jednogłośnie ilością 7 (słownie: siedmiu) głosów, nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
5.

Główny Księgowy – Pan Aleksander Frontczak – przedstawił
zebranym zestawienie wykonania budżetu za 2009 r. z planem
finansowym na rok 2010 (załącznik nr 3)
Pan Frontczak poinformował również Członków Komisji o tym, iż
decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki, budżet Komisji na 2010 r.
został powiększony do kwoty 4 mln 85 tys. zł.

2.

Kierownik Wydziału Zarządzania Badaniami – Pan Piotr Wójcik –
przedstawił

sprawozdanie

z

przeprowadzonych

badań

antydopingowych za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2010 r. (załącznik
nr 4).
W okresie sprawozdawczym pobrano 1225 próbek, od zawodników
reprezentujących 38 związków sportowych. W 19 przypadkach doszło
do naruszenia przepisów antydopingowych.
Ponadto, poza kontrolami o charakterze wewnętrznym (192 akcje
kontrolne), przeprowadzono 18 kontroli zewnętrznych.
Pan prof. Wojciech Cichy pytał o kryteria wyboru zawodników do
badania na wykrycie EPO. Dr Dariusz Błachnio wyjaśnił, iż kwestię
tego na jakiej podstawie powinno się typować zawodników do
kontroli antydopingowej określa Międzynarodowy Standard Badań –
zawodnicy typowani są do kontroli za względu na klasę sportową,
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osiągnięcie wysokiego wyniku (są to badania celowane lub w drodze
losowania).
Dyrektor Michał Rynkowski poinformował zebranych o tym, iż w

3.

dniu 30 czerwca br. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli
UEFA z przedstawicielami Laboratorium Antydopingowego przy
Instytucie Sportu, Ministerstwa Sportu i Turystyki, spółki Pl. 2012
oraz Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie (Komisję
reprezentowali

Panowie:

prof.

Jerzy

Smorawiński

i

Michał

Rynkowski).
Podczas spotkania omówiono kwestie związane z przeprowadzeniem
kontroli

i

badań

antydopingowych

podczas

zbliżających

się

piłkarskich Mistrzostw Europy – Euro 2012.
Przedstawiciele UEFA chcieli się dowiedzieć m.in. jaka ilość badań
przeprowadzana jest w Warszawie, jakim sprzętem dysponuje
warszawskie laboratorium oraz omówić możliwości współpracy z
naszymi kontrolerami antydopingowymi. Poruszana była również
kwestia transgranicznego transportu próbek.
Decyzja UEFA o ewentualnym podjęciu współpracy ze stroną polską
powinna być znana na przełomie września i października 2010 r.
4.

Sprawy bieżące przedstawił dyrektor biura Pan Michał Rynkowski:
•

Zaznaczył, iż prowadzone są rozmowy z Totalizatorem Sportowym
w sprawie sponsoringu. Podkreślił, iż ze względu na to, że jesteśmy
jednostką

budżetową,

nie

będzie

możliwe

bezpośrednie

finansowanie Komisji. Nie znana jest jeszcze wysokość środków,
którymi Totalizator Sportowy mógłby wesprzeć działalność Komisji.
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Wspomniał również iż konieczne jest dalsze poszukiwanie
sponsorów.
Pan prof. Wojciech Cichy zwrócił uwagę na to, iż powinno się kłaść
nacisk na promocję zdrowego sposobu odżywiania jako alternatywy
dla dopingu i dlatego można by spróbować poszukać sponsorów
wśród firm żywieniowych.
Z kolei Pan Paweł Zygmunt zaproponował, aby przeprowadzić
badania, które dałyby odpowiedź na pytanie z czym kojarzy się
słowo

„doping”

statystycznemu

Polakowi

–

gdy

poznamy

odpowiedź na to pytanie, łatwiej będzie określić w jakiej branży
najlepiej byłoby szukać sponsorów;
•

Jest możliwość uzyskania z Komisji Europejskiej pieniędzy na
kampanię skierowaną do klubów fitness – w najbliższym czasie Pan
Rynkowski ma spotkać się ze specjalistą z Ministerstwa Sportu i
Turystyki, który oceni w jakim stopniu jesteśmy w stanie
przygotować ów program;

• Członkowie Komisji zapoznali się z projektem ogólnopolskiej
kampanii antydopingowej przygotowywanej przez Polski Związek
Podnoszenia Ciężarów. Projekt ten spotkał się z krytyka obecnych na
posiedzeniu, ponieważ zarówno Komisja do Zwalczania Dopingu w
Sporcie jak i Ministerstwo Sportu i Turystyki zostały pominięte przy
jego organizacji – mają odgrywać rolę drugoplanową; Członkowie
Komisji uznali za niezbędna pisemna odpowiedź dla PZPC, iż nie
jesteśmy

zainteresowani

przedstawioną

przez

nich

forma

współpracy;
• W związku z potrzebą sprostania przepisom ustawy o ochronie
danych osobowych zakupiony został nowy serwer. Konieczny będzie
jeszcze zakup specjalistycznej niepalnej szafy biurowej;
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• 31sierpnia br. w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz KdZDwS z przedstawicielami
WADA (przyjadą Panowie Simonelli i Andersen).
W związku z koniecznością ustalenia wspólnego stanowiska przed
rozmowami z WADA, na dzień 19 lipca. br. zaplanowane zostało
spotkanie osób, które będą reprezentować stronę polską t.j. Panów:
prof. A. Wacha, prof. A. Szwarca, M. Rynkowskiego i R. Piechoty.

5.

Pan Prof. J. Smorawiński podziękował zebranym za przybycie na
posiedzenie plenarne Komisji.

Posiedzenie plenarne 13 października 2010 r.
Przewodniczący Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie Pan prof.
Jerzy Smorawiński przywitał zebranych i otworzył posiedzenie plenarne
Komisji.
1. Nie zgłoszono wniosków formalnych dotyczących przebiegu
posiedzenia oraz poruszanych tematów.
2. Członkowie Komisji zatwierdzili agendę posiedzenia /załącznik nr
2/.
3. Członkowie Komisji podjęli uchwałę zatwierdzającą protokół z
posiedzenia KdZDwS z dnia 31 marca 2010r. o następującej treści:
Warszawa, dnia 13 października 2010 r.
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UCHWAŁA NR 10/2010
z dnia 13 października 2010 r.
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z poźn. zm.),
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:
§1.
Zatwierdza się protokół z posiedzenia plenarnego z dnia 1 lipca 2010 r./.
Uchwała nr

10/2010 została przyjęta w głosowaniu jawnym

jednogłośnie ilością 8 (słownie: ośmiu) głosów, nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
4. Członkowie Komisji przyjęli do wiadomości protokoły z posiedzeń
prezydium Komisji z dnia 14.07.2010r. /załącznik nr 3/ oraz z dnia
31.08.2010r. /załącznik nr 4/.
5. Dyrektor M. Rynkowski przedstawił członkom Komisji do
Zwalczania Dopingu w Sporcie zmiany konieczne do wprowadzenia w
regulaminie Komisji tak, by był dostosowany do nowej ustawy o
sporcie. Zmiany te to:
• zmiana podstawy prawnej (zmiana Regulaminu na Statut);
• zmiana zakresu zadań, tj.
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- prowadzenie wykazu substancji i metod zabronionych;
- przeprowadzanie kontroli antydopingowych na zawodach i poza
zawodami;
- usunięcie zadania opracowywania rozwiązań prawnych;
- prowadzenie badań wspierających zwalczanie dopingu w sporcie;
- wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych
lub szkoleniowych dotyczących zwalczania dopingu w sporcie
• zmiana trybu wyboru przewodniczącego Komisji do Zwalczania
Dopingu w Sporcie – wyboru będzie dokonywać minister właściwy
• wprowadzenie

do

wewnętrznych

uregulowań

zapisów

„Międzynarodowego Standardu Badań” oraz „Międzynarodowego
Standardu Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych”
Wątpliwości członków Komisji wzbudził punkt ustawy mówiący o tym,
że jednym z zadań Komisji jest „prowadzenie badań wspierających
zwalczanie dopingu w sporcie”. Podjęto zatem decyzję o zwróceniu się
do Ministra, a dalej do ustawodawcy, z pytaniem jaki jest zakres
faktycznych kompetencji Komisji w świetle tak brzmiącego zapisu –
czy jest to wspieranie ideowe, czy może Komisja miałaby opiniować
projekty badawcze, bądź np. wielkość środków kierowanych na tego
typu badania.
Członkowie Komisji podjęli następującą uchwałę zatwierdzającą
propozycję statutu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, który
zastąpi obowiązujący regulamin:
Warszawa, dnia 15 października 2010 r.
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UCHWAŁA NR 9/2010
z dnia 13 października 2010 r.
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Na podstawie art. 51 ust. 6 oraz zgodnie z art. 51 ust. 7 pkt 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz.
1298, z poźn. zm.),

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:

Uchwala się propozycję statutu Komisji do Zwalczania Dopingu w
Sporcie opracowanego w oparciu o rozdział 9 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), który zastąpi obowiązujący
regulamin z dnia 14 października 2010 r. Propozycja stanowi załącznik nr
1 do niniejszej uchwały./.

Uchwała nr

9/2010 została przyjęta w głosowaniu jawnym

jednogłośnie ilością 8 (słownie: ośmiu) głosów, nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
6. Kierownik Wydz. Zarządzania Badaniami Pan P. Wójcik przedstawił
zebranym sprawozdanie z badań antydopingowych przeprowadzonych
w okresie 01.01. – 30.09.2010r.
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W okresie sprawozdawczym pobrano 2001 próbek, od zawodników
reprezentujących 40 związków sportowych. W 25 przypadkach doszło
do naruszenia przepisów antydopingowych.
Poza kontrolami o charakterze wewnętrznym (314 akcji kontrolnych),
przeprowadzono 30 kontroli zewnętrznych.
Ponadto Komisja zleciła wykonanie dodatkowych badań 40 próbek
metodą izotopową IRMS – z 18 otrzymanych wyników 2 były
pozytywne.
7. Pan Michał Rynkowski przedstawił sprawozdanie ze spotkania z
przedstawicielami WADA w dniu 31.08.2010r.
W spotkaniu stronę polską reprezentowali:
• Prof. Jerzy Smorawiński – Przewodniczący KdZDwS
•

Michał Rynkowski – dyrektor Biura KdZDwS

• Prof. Andrzej Wach – członek KdZDwS; ekspert
• Prof. Andrzej Szwarc – ekspert
• Rafał Piechota – MSiT; ekspert
• Rafał Wosik – dyrektor Dep. Prawno – Kontrolnego; MSiT
• Mariusz Radzewski – z-ca dyrektora Dep. Prawno – Kontrolnego;
MSiT
• Marcin

Brachfogel

–

Dep.

Kształcenia

i

Doskonalenia

Zawodowego; MSiT
Przedstawiciele WADA:
• Rune Andersen
• Emiliano Simonelli
Na spotkaniu w dniu 31 sierpnia 2010r. ustalono, iż strona polska
podejmie działania, których celem będzie wprowadzenie dokumentu
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„NADO Rules” do porządków polskich związków sportowych oraz
rozpatrzenie możliwości nowelizacji ustawy o sporcie. Ponadto Komisja
do Zwalczania Dopingu w Sporcie wprowadzi „NADO Rules” do
własnych regulacji.
8. Dyrektor M. Rynkowski przedstawił sprawy bieżące Komisji:
•

W lecie analiza próbek moczu 2 zawodników wykazała obecność
amfetaminy. Wynik potwierdziła analiza próbek „B”. Zawodnicy
przekazali, w związku z tym, do przebadania odżywkę, którą
stosowali w okresie przygotowawczym do zawodów. Po
przebadaniu odżywki okazało się, iż nie zawiera ona czystej
amfetaminy, ale jej izomer. Okazuje się, że za pomocą
przeprowadzonej metody analitycznej pobranych próbek moczu
nie można odróżnić czy wykryta substancja jest amfetaminą czy
jej izomerem. O całej sytuacji została poinformowana WADA.
Decyzja WADA – substancja znaleziona w odżywce jest,
podobnie jak amfetamina, stymulantem w związku z czym wobec
zawodników powinna zostać zastosowana taka procedura jak
podczas stosowania stymulantów;

• Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie, wspólnie z
organizatorem Maratonu Warszawskiego przeprowadziła ankietę
podczas maratonu. Dotyczyła ona spojrzenia badanych na kwestie
antydopingowe, na to czy chcieliby, aby podczas tego typu
imprez

sportowych

były

przeprowadzane

kontrole

antydopingowe, jaki jest ich stosunek do osób stosujących doping
etc. W sumie zebraliśmy 730 ankiet. O wynikach ankiety
członkowie Komisji zostaną poinformowani po ich opracowaniu
(prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu plenarnym).
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• Na ostatnim prezydium dyskutowana była propozycja powołania
fundacji Komisji do Zwalczania Dopingu Sporcie – po
opracowaniu statutu, będą prowadzone z MSiT rozmowy na
temat działań jakie miałaby podejmować fundacja. Idea
powołania fundacji wzięła się stąd, że Komisja jako jednostka
budżetowa 3-go stopnia nie może występować o środki finansowe
do Unii Europejskiej (nie ma bowiem osobowości prawnej), nie
może się też starać o dotacje finansowe od podmiotów
zewnętrznych,

niezbędnych

do

rozwijania

działalności

edukacyjnej.
Pan dr Wojciech Gawroński poinformował zebranych o tym, iż
docierają do niego sygnały od osób związanych ze sportem osób
niepełnosprawnych, że Komisja przeprowadza za mało kontroli wśród
osób niepełnosprawnych uprawiających sport. Jest zatem prośba o to,
aby tych kontroli było więcej.

Pan prof. J.Smorawiński podziękował zebranym za przybycie na
posiedzenie plenarne Komisji i zapowiedział kolejne na grudzień 2010r.

Posiedzenie plenarne 8 grudnia 2010 r.
Przewodniczący Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie Pan prof.
Jerzy Smorawiński przywitał zebranych i otworzył posiedzenie plenarne
Komisji.
Dyrektor Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego MSiT,
Pan Cezary Grzanka, wręczył nominacje nowym członkom Komisji: Pani
prof. Annie Jegier i Panu prof. Mirosławowi Szutowskiemu.
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1. Nie zgłoszono wniosków formalnych dotyczących przebiegu
posiedzenia oraz poruszanych tematów.
2. Członkowie Komisji zatwierdzili agendę posiedzenia /załącznik nr
2/.
3. Członkowie Komisji podjęli uchwałę zatwierdzającą protokół

z

posiedzenia KdZDwS z dnia 13 października 2010r. o następującej
treści:

Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r.
UCHWAŁA NR 11/2010
z dnia 8 grudnia 2010 r.
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
Na podstawie art. 44 ust. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857.),

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:

§1.
Zatwierdza się protokół z posiedzenia plenarnego z dnia 13 października
2010 r./.
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Uchwała nr

11/2010 została przyjęta w głosowaniu jawnym

jednogłośnie ilością 8 (słownie: ośmiu) głosów, nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
4. Członkowie Komisji przyjęli do wiadomości protokół z posiedzenia
prezydium Komisji z dnia 17.11.2010r. /załącznik nr 3/.
5. Członkowie Komisji podjęli uchwały zatwierdzające protokoły od nr

1/2010 do nr 10/2010:

Uchwała nr

12/2010 została przyjęta w głosowaniu jawnym

jednogłośnie ilością 8 (słownie: ośmiu) głosów, nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu.

Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r.
UCHWAŁA NR 12/2010
z dnia 8 grudnia 2010 r.
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
Na podstawie art. 44 ust. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857.),

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:
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§1.
Zatwierdza się uchwałę nr 1/2010 o następującej treści:
„Zatwierdza się

protokół z posiedzenia plenarnego Komisji z dnia 9

grudnia 2009 r./.”
Uchwała nr

13/2010 została przyjęta w głosowaniu jawnym

jednogłośnie ilością 8 (słownie: ośmiu) głosów, nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r.
UCHWAŁA NR 13/2010
z dnia 8 grudnia 2010 r.
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporci
Na podstawie art. 44 ust. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857.),

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:

§1.
Zatwierdza się uchwałę nr 2/2010 o następującej treści:
„Zatwierdza się

protokóły z posiedzeń Prezydium Komisji z dnia 12

stycznia oraz 25 lutego 2010 r./.”
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Uchwała nr

14/2010 została przyjęta w głosowaniu jawnym

jednogłośnie ilością 8 (słownie: ośmiu) głosów, nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu.

Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r.
UCHWAŁA NR 14/2010
z dnia 8 grudnia 2010 r.
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
Na podstawie art. 44 ust. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857.),

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:
§1.
Zatwierdza się uchwałę nr 3/2010 o następującej treści:
„Zatwierdza się tabele wydatków poniesionych w 2009 r. Tabela stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały./.”

Uchwała nr

15/2010 została przyjęta w głosowaniu jawnym

jednogłośnie ilością 8 (słownie: ośmiu) głosów, nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
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Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r.
UCHWAŁA NR 14/2010
z dnia 8 grudnia 2010 r.
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
Na podstawie art. 44 ust. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857.),

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:
§1.
Zatwierdza się uchwałę nr 3/2010 o następującej treści:
„Zatwierdza się tabele wydatków poniesionych w 2009 r. Tabela stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały./.”

Uchwała nr

16/2010 została przyjęta w głosowaniu jawnym

jednogłośnie ilością 8 (słownie: ośmiu) głosów, nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR 16/2010
z dnia 8 grudnia 2010 r.
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Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Na podstawie art. 44 ust. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857.),
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:
§1.
Zatwierdza się uchwałę nr 5/2010 o następującej treści:
„Uchwala się program działania Komisji na 2010 r. uwzględniający
program prowadzenia działalności edukacyjnej w 2010 r. Program
działania Komisji oraz program edukacyjny na 2010 r. stanowią załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały./.”

Uchwała nr

17/2010 została przyjęta w głosowaniu jawnym

jednogłośnie ilością 8 (słownie: ośmiu) głosów, nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR 17/2010
z dnia 8 grudnia 2010 r.
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
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Na podstawie art. 44 ust. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857.),

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:
§1.
Zatwierdza się uchwałę nr 6/2010 o następującej treści:
„Zatwierdza się skład osobowy Prezydium Komisji do Zwalczania
Dopingu w Sporcie w następującej formie:
Członkowie Prezydium:
Przewodniczący Komisji prof. Jerzy Smorawiński,
Prof. Andrzej Wach,
Dr Paweł Kaliszewski,
Dr Ryszard Wysoczański./.”
Uchwała nr

18/2010 została przyjęta w głosowaniu jawnym

jednogłośnie ilością 8 (słownie: ośmiu) głosów, nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r.
UCHWAŁA NR 18/2010
z dnia 8 grudnia 2010 r.
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
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Na podstawie art. 44 ust. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857.),

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:
§1.
Zatwierdza się uchwałę nr 7/2010 o następującej treści:
„Zatwierdza się protokół z posiedzenia plenarnego Komisji z dnia
31 marca 2010 r./.”
Uchwała nr

19/2010 została przyjęta w głosowaniu jawnym

jednogłośnie ilością 8 (słownie: ośmiu) głosów, nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu.

Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR 19/2010
z dnia 8 grudnia 2010 r.
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
Na podstawie art. 44 ust. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857.),
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Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:
§1.
Zatwierdza się uchwałę nr 8/2010 o następującej treści:
„Zatwierdza się protokół z posiedzenia plenarnego Prezydium z dnia 19
maja 2010 r./.”
Uchwała nr

20/2010 została przyjęta w głosowaniu jawnym

jednogłośnie ilością 8 (słownie: ośmiu) głosów, nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r.
UCHWAŁA NR 20/2010
z dnia 8 grudnia 2010 r.
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Na podstawie art. 44 ust. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857.),
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:
§1.
Zatwierdza się uchwałę nr 9/2010 o następującej treści:
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„Uchwala się propozycję statutu Komisji do Zwalczania Dopingu w
Sporcie opracowanego w oparciu o rozdział 9 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), który zastąpi obowiązujący
regulamin z dnia 14 października 2010 r. Propozycja stanowi załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.”
Uchwała nr

21/2010 została przyjęta w głosowaniu jawnym

jednogłośnie ilością 8 (słownie: ośmiu) głosów, nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR 21/2010
z dnia 8 grudnia 2010 r.
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Na podstawie art. 44 ust. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857.),
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:
§1.
Zatwierdza się uchwałę nr 10/2010 o następującej treści:
„Zatwierdza się protokół z posiedzenia plenarnego z dnia 1 lipca 2010
r./.”
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6. Członkowie Komisji podjęli uchwałę zatwierdzającą regulamin
wynagradzania KdZDwS z dnia 08 grudnia 2010 /załącznik nr 4/ o
następującej treści:
Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r.
UCHWAŁA NR 22/2010
z dnia 8 grudnia 2010 r.
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Na podstawie art. 44 ust. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857.),
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:

§1.
Uchwala się regulamin wynagradzania, który jest dostosowany do
struktury organizacyjnej Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
Regulamin wynagradzania stanowi załącznik do niniejszej uchwały./.

Uchwała nr 22/2010 została przyjęta w głosowaniu jawnym
jednogłośnie ilością 8 (słownie: ośmiu) głosów, nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
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7. Członkowie Komisji podjęli uchwałę zatwierdzającą

projekt

regulaminu dotyczącego ochrony danych osobowych z dnia 08 grudnia
2010r. /załącznik nr 5/ o następującej treści:
Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r.
UCHWAŁA NR 23/2010
z dnia 8 grudnia 2010 r.
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
Na podstawie art. 44 ust. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857.),

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie uchwala, co następuje:

§1.
Uchwala się Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Polityka
bezpieczeństwa Danych Osobowych stanowi załącznik do niniejszej
uchwały./.

Uchwała nr

23/2010 została przyjęta w głosowaniu jawnym

jednogłośnie ilością 8 (słownie: ośmiu) głosów, nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
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8. Pan dyrektor M.Rynkowski omówił strategię działań Komisji do
Zwalczania Dopingu w Sporcie na lata 2011 – 2015, która określa
kierunki działań Komisji oraz jest zbieżna ze strategią przyjętą przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Strategia ta została opracowana w oparciu o ustawę o sporcie i zawiera
następujące propozycje zadań:
•

wzmocnienie systemu badań antydopingowych (wprowadzenie
systemu „Whereabouts”, zarejestrowanej puli zawodników RTP,
zwiększenie

rodzajów

przeprowadzonych

badań,

zwiększenie

rodzajów badań, wprowadzenie nowych metod analitycznych) ;
• prowadzenie badań wspierających zwalczanie dopingu w sporcie;
• wspieranie ruchu sportowego w zakresie wdrażania właściwych
regulacji prawnych i polityki antydopingowej;
• w zakresie współpracy międzynarodowej – wzmocnienie pozycji
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie poprzez aktywne
uczestnictwo w międzynarodowych projektach antydopingowych;
• realizacja

programów

edukacyjnych,

których

celem

będzie

profilaktyka antydopingowa;
Członkowie Komisji zaakceptowali strategię przedstawioną przez Pana
Rynkowskiego.
9.

Pan P.Wójcik przedstawił sprawozdanie z badań antydopingowych
przeprowadzonych w okresie 01.01 – 30.11.2010r. /załącznik nr 6 /
W w/w okresie pobrano 2477 próbek, z czego 1292 podczas zawodów i
1185 poza zawodami. W tym celu przeprowadzono 396 akcji
kontrolnych. Badania zostały przeprowadzone wśród zawodników
reprezentujących 40 związków sportowych.
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Ponadto Komisja zleciła wykonanie dodatkowych badań 47 próbek
metoda izotopową IRMS. Spośród 21 otrzymanych wyników 2 były
pozytywne.
W okresie sprawozdawczym stwierdzono 27 przypadków złamania
przepisów antydopingowych, które zostały zakwalifikowane

jako

wyniki pozytywne.
Poza kontrolami wewnętrznymi Komisja przeprowadziła 45 akcji o
charakterze zewnętrznym.

10.Pan

M.Rynkowski

przedstawił

sprawozdanie

z

konferencji

stowarzyszenia organizacji antydopingowych ANADO, która odbyła się
w dniach 02 – 05.11.2010r. w Colorado Springs.
Tematy poruszane na konferencji to:
•

wpływ kryzysu na działalność antydopingową (ANADO boryka
się z kłopotami finansowymi – 100tys.$ deficytu);

• „inteligentne” przeprowadzanie kontroli antydopingowych – tj. w
oparciu o dodatkowe informacje od policji, służb celnych, czy
informacje wyszukane w internecie;
• konieczność

walki

z

nielegalnym

przemytem

substancji

zabronionych oraz z tzw. szarą strefą sportu (podawanie dopingu,
korupcja, ustawianie wyników);
• zwiększenie ilości badań krwi;
• konieczność zreformowania Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu
(CAS);
• rola narodowych agencji antydopingowych we wprowadzaniu
regulacji WADA do uregulowań na poziomie narodowym;
• konieczność uproszczenia procedur związanych z paszportem
biologicznym, tak aby metoda ta się upowszechniła;
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11. Pan M.Rynkowski poinformował zebranych o tym, iż otrzymaliśmy
raport z ankiety przeprowadzonej przez Komisję do Zwalczania
Dopingu

w

Sporcie

wspólnie

z

organizatorem

Maratonu

Warszawskiego podczas tegorocznego maratonu, który odbył się 26
września br. W ankiecie udział wzięło 704 uczestników w wieku od
15 do 73 lat.
12. Sprawy bieżące:
•

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie zwróciła się do

Ministerstwa Sportu i Turystyki o opinię w sprawie, czy istnieje
możliwość bezpośredniego finansowania analiz antydopingowych
przeprowadzanych w Instytucie Sportu; wstępnie po rozmowach z
dyrektorem Departamentu Ekonomiczno – Finansowego MSiT Panią Bożeną Pleczeluk – wydaje się, iż z perspektywy finansowej
taka możliwość istnieje. Należy jedynie zbadać, czy istnieje taka
możliwość z merytorycznego punktu widzenia.

W tej chwili

czekamy na odpowiedź z ministerstwa;
•

wchodzi nowa ”Lista substancji i metod zabronionych” na

2011r. różniąca się od dotychczas obowiązującej w następujących
punktach:
-

dodana została nowa grupa – grupa S „0” – która określa
substancje znajdujące się w fazie „przed rejestracją”, będące w
trakcie badań klinicznych oraz preparaty stosowane w różnych
kulturach (np. zioła);

- WADA zrezygnowała ze „Zgłoszeń użycia substancji i metod
zabronionych”;
- w grupie S 5 – diuretyki i inne środki maskujące - dodano
decompressin;
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- została stworzona nowa, bardziej uszczegółowiona

definicja

dopingu genetycznego;
•

w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie uchwalić projektu

planu finansowego na 2011r., ponieważ do tej pory nie
otrzymaliśmy z MSiT informacji o tym, jakim budżetem będziemy
dysponować w przyszłym roku;
pracujemy

•

na

regulaminem

dla

kontrolerów

antydopingowych;

13. Pan Rafał Piechota z Departamentu Współpracy Międzynarodowej w
MSiT

przedstawił członkom Komisji sprawy bieżące, które były

dyskutowane podczas spotkań w ramach Rady Europy i tak:
• Grupa Monitorująca Konwencję Antydopingową – sprawozdania
grup doradczych ze swojej bieżącej pracy:
- Grupa ds. Prawnych przedstawiła sprawozdanie z przygotowań
Rady

Europy

do

nowelizacji

Światowego

Kodeksu

Antydopingowego;
- Grupa Doradcza ds. Naukowych – dyskutowano projekt nowej
listy substancji i metod zabronionych;
- Grupa Doradcza ds. Bazy Danych – złożyliśmy w Radzie Europy
kwestionariusz dotyczący działalności antydopingowej w naszym
kraju;
- wspólna inicjatywa Austrii, Niemiec i Szwajcarii - narodowe
agencje antydopingowe tych 3 państw przygotowały propozycje
zmian w funkcjonowaniu światowego programu walki z dopingiem
w sporcie – propozycje te zostały przedstawione w czasie
posiedzenia i zaaprobowane przez uczestników spotkania i
dotyczą:
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wprowadzenia zmian w procesie badania zgodności
działań

krajowych programów antydopingowych z

kodeksem

antydopingowym

(już

w

tej

chwili

wprowadzona została mała zmiana – do tej pory analiza
ta była sporządzana głównie o przepisy prawne
obowiązujące w poszczególnych państwach, obecnie
dodany został aspekt bardziej praktyczny tj. sam
program antydopingowy, ilość badań, ilość badań poza
zawodami etc.);


utworzenia rady doradczej WADA, w której zasiadaliby
przedstawiciele narodowych agencji antydopingowych;



wprowadzenia równego standardu badania najlepszych
zawodników, gdyż pojawił się problem, że najlepsi
zawodnicy z niektórych krajów są badani znacznie
częściej niż z innych;

• Europejski Komitet ad hoc ds. Światowej Agencji Antydopingowej –
celem tego komitetu jest przygotowanie europejskich przedstawicieli
Światowej

Organizacji

Antydopingowej

do

reprezentowania

interesów Europy na forum WADA.
Z inicjatywy niemieckiej udało się ograniczyć wzrost budżetu
WADA – do tej pory był to wzrost 4% rocznie, co wpływało na
zwiększenie składek członkowskich; w przyszłym roku budżet
WADA wzrośnie o 2%, a w kolejnym roku nie zostanie zwiększony;
Ponadto wybrane zostało miejsce organizacji kongresu WADA w
2013r. – Johannesburg.
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Po zakończeniu prezentacji przez Pana R.Piechotę, Pan prof.
J.Smorawiński podziękował zebranym za przybycie na posiedzenie
plenarne Komisji.

2.2.

Przewodniczący KdZDwS

Przewodniczący w trakcie okresu sprawozdawczego wydał 4 decyzje.
•

Decyzja nr 1/2010 dotycząca odwołania członków Zespołu
Planowania Badań i Oceny Próbek Biologicznych i powołania
nowego składu zespołu.

•

Decyzja nr 2/2010 dotycząca powołania na stanowisko członka
Komitetu Wyłączeń Terapeutycznych dr Rafała Majkusiaka.

•

Decyzja nr 3/2010 dotycząca powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
dotyczącego dostawy pojemników służących do transportu
próbek moczu i krwi.

• Decyzja nr 4/2010 dotyczącą odwołania ze stanowiska członka
Komitetu Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych dr Rafała
Majkusiaka.

2.3.

Prezydium KdZDwS

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia odbyło się sześć posiedzeń
Prezydium Komisji.
Posiedzenie Prezydium z 12 stycznia 2010 r.
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Posiedzenie Prezydium Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
otworzył Pan prof. Jerzy Smorawiński. Posiedzenie było kontynuowane
zgodnie z punktami agendą spotkania.
1. Punkt 9. agendy został przeniesiony na początek posiedzenia
Prezydium i był omawiany jako punkt 2. Agenda posiedzenia
Prezydium została zatwierdzona.
2. Obecni na posiedzeniu Pan Hubert Krysztofiak oraz Pan Jarosław
Krzywański przedstawili koncepcję funkcjonowania Komitetu
Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych. Zaproponowali rozszerzenie
składu do 3 osób. Prezydium ustosunkowało się pozytywnie do tej
propozycji. Prezydium podniosło kwestię niezależności członków
komitetu. Według Międzynarodowego Standardu Wyłączeń dla
Celów Terapeutycznych w składzie komitetu TUE powinny zasiadać
osoby, które w swojej zawodowej działalności nie mają styczności
ze sportowcami, którzy mogą być wnioskodawcami o wyłączenie dla
celów terapeutycznych. Prezydium wspólnie z gośćmi ustaliło, że w
wypadku gdy dochodzi do takiego konfliktu kompetencyjnego na
potrzebę konkretnego wniosku, będą wyłączani lekarze pozostający
w relacjach zawodowych z wnioskującym zawodnikiem. Po
zamknięciu tego punktu posiedzenie opuścili Pan Hubert Krysztofiak
i Pan Jarosław Krzywański.
3. Mgr Michał Rynkowski przedstawił koncepcję egzekwowania
przesyłania informacji o miejscach i czasie odbywania treningów
przez kluby podlegające polskim związkom sportowym. W finale
Prezydium podjęło decyzję, iż konieczne jest wystosowanie pisma
do Ministerstwa Sportu i Turystyki, które zawierałoby prośbę o
wsparcie w egzekwowaniu ww. informacji.
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Model postępowania ma być następujący: Komisja do Zwalczania
Dopingu zwraca się z prośba o wsparcie do MSiT, Ministerstwo
wspiera Komisję poprzez wysłanie informacji do wszystkich
polskich

związków

sportowych,

polskie

związki

sportowe

wprowadzają odpowiednie regulacje do swoich regulaminów, na
mocy których nałożą na kluby obowiązek przekazywania informacji
pobytowych. Elementem wzmacniającym zobowiązanie powinien
być system kar, który powinien być zastosowany w sytuacji nie
wywiązywania się z nałożonego obowiązku przez kluby.
4. Prezydium wyraziło zgodę na podpisanie umowy na system
ADAMS i jego ograniczone wdrożenie. Konieczne jest przy tym
wystosowanie pisma do Urzędu Ochrony Danych Osobowych o
zajęcie stanowiska odnośnie możliwości stosowania systemu w
pełnym zakresie.
5. Mgr Michał Rynkowski zobowiązał się do przygotowania projektu
regulaminu kontroli do następnego posiedzenia Prezydium.
6. Po wejściu w życie regulaminu Komisji Mgr Michał Rynkowski
wprowadzi stosowne zmiany do regulaminu wynagradzania.
7. Mgr Michał Rynkowski zaznaczył, że ze względu na to, iż
współdziałał z Instytutem Sportu w pracy nad wspólnymi projektami
nie może pełnić funkcji przewodniczącego komisji przetargowej w
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, którego
wykonawcą

byłby

Instytut
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Sportu.

Prezydium

ustaliło

iż

rzeczywiście występuje przesłanka wyłączająca Mgr Michał
Rynkowskiego z udziału w takim postępowaniu.
8. Prezydium zadecydowało, że konieczne jest powołanie zespołu do
badania próbek krwi. Mgr Michał Rynkowski zobowiązał się do
przedstawienia składu kandydatów na te funkcje do następnego
posiedzenia Prezydium.
9. Mgr Michał Rynkowski poinformował, że przesłał do Ministerstwa
Sportu pismo o stanowisku Komisji dotyczącego budżetu na 2010 r.
zgodnie z propozycją, która została ustalona na posiedzeniu Plenum
Komisji w dniu 8 grudnia 2009 r.
10.Mgr

Michał

Rynkowski

przedstawił

koncepcję

pozyskania

sponsorów mających wspomóc działalność edukacyjną Komisji.
Wsparcie

finansowe

miało

by

polegać

na

zasadzie

współfinansowania w sposób bezpośredni projektów edukacyjnych.
Prezydium udzieliło pełnego wsparcia dla tej inicjatywy.
11.Prezydium ustaliło, iż posiedzenie Plenum Komisji powinno odbyć
się w terminie 12 lub 17 marca 2010 r. Określenie dokładnego
terminu nastąpi w lutym 2010 r.
12.Dr Ryszard Wysoczański podjął się poszukiwań kandydata na
nowego pracownika Komisji.
13.Prof. dr hab. Jerzy Smorawiński zamknął posiedzenia godz. 19.00.
Posiedzenie Prezydium z 23 lutego 2010 r.
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Posiedzenie Prezydium Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
otworzył Pan prof. Jerzy Smorawiński. Posiedzenie było kontynuowane
zgodnie z punktami agendą spotkania.
1. Do punktów posiedzenia dodano dwa nowe dotyczące: przygotowań

do Euro 2012 oraz ochrony danych osobowych, którym nadano
numery porządkowe 9 i 10. Dyrektor Michał Rynkowski
usprawiedliwił nieobecność Kierownika WZB Piotra Wójcika, który
ze względów osobistych musiał wyjechać do Łodzi o godz. 16.00
(zgodnie z nowym regulaminem Komisji Kierownik WZB powinien
być obecny na posiedzeniu Prezydium).
2. Dyrektor Michał Rynkowski zdał relację z działania systemu
antybaza.pl/whereabouts/. Z podanych informacji wynika, że jedynie
50% klubów sportowych podaje informacje w sposób rzetelny,
pozostałe 50% podaje informacje w sposób nieodpowiedni lub nie
podaje ich wcale.
3. Prezydium dokonało analizy wydatków poniesionych w 2009 r.
4. Został omówiony projekt programu działania Komisji do Zwalczania
Dopingu w Sporcie na 2010 r. Członkowie Prezydium wprowadzili
poprawki do projektu programu.

5. Dyrektor

Michał

pozytywnego

Rynkowski

wyniku

analizy

opisał

pierwszy

laboratoryjnej

na

przypadek
wykrycie

pseudoefedryny. Stan faktyczny był następujący, zawodnik został
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poddany kontroli antydopingowej 16 stycznia 2010 r., dnia 19
stycznia wpłynęło do Komisji zgłoszenie użycia, które dotyczyło
preparatu zawierającego salbutamol oraz preparatu zawierającego
pseudoefedrynę, który został podany w dawce 1x 240 mg. Dnia 11
lutego 2010 r. Komisja otrzymała informacje z laboratorium o
pozytywnym wyniku badania laboratoryjnego na pseudoefedrynę
ww. zawodnika. Po konsultacji z członkami Komitetu Wyłączeń dla
Celów Terapeutycznych członkowie Zespołu Planowania Badań i
Oceny Wyników Próbek Biologicznych podjęli decyzję o naruszeniu
przepisów antydopingowych przez zawodnika. Powodem decyzji
stwierdzającej

naruszenie

przepisów

antydopingowych

były

przesłanki formalne w postaci braku możliwości ubiegania się o
wyłączenie dla celów terapeutycznych dla pseudoefedryny na
podstawie zgłoszenia użycia, jak również, co już nie jest bardzo
istotne, zgłoszenie użycia po kontroli antydopingowej.
6. Prezydium ustaliło, iż pracownicy Komisji nie powinni podawać

informacji o naruszeniu przepisów antydopingowych na etapie
wyjaśniającym. Podanie informacji do publicznej wiadomości może
nastąpić jedynie w wypadku gdy właściwa komisja dyscyplinarna
działająca przy polskim związku sportowym podejmie decyzje o
nałożeniu sankcji na zawodnika, u którego Komisja do Zwalczania
Dopingu

w

Sporcie

stwierdziła

naruszenie

przepisów

antydopingowych. Ponadto, ustalono, że roczne sprawozdania z
działalności Komisji powinny być przekazywane w formie
komunikatu do Polskiej Agencji Prasowej.
7. Prezydium ustaliło termin nadchodzącego posiedzenia Plenum
Komisji na 31 marca 2010 r.
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8. Dyrektor Michał Rynkowski poinformował Prezydium o dokonaniu

wyboru kandydatury Kamili Tomkiewicz na stanowisko osoby
obsługującej systemy informatyczne służące do zbierania informacji
o miejscach i czasie treningów klubów sportowych.
9. Dyrektor Michał Rynkowski poinformował Prezydium o przebiegu

kontroli antydopingowych podczas EURO 2008, które odbyło się w
Austrii

i

Szwajcarii.

UEFA

korzystała

z

laboratoriów

antydopingowych zlokalizowanych w krajach gospodarzach oraz z
oficerów antydopingowych rodzimych agencji antydopingowych.
Kontrolerzy sprawowali funkcje pomocnicze w procesie kontroli
antydopingowych, którymi zarządzali przewodniczący zespołów
delegowani przez UEFA.
10.Członkowie Prezydium zadali pytanie o spełnianie warunków
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych przez Komisję
do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Dyrektor Michał Rynkowski
poinformował, że na dzień odbywania się Prezydium Komisja nie
spełnia wszystkich warunków określonych w ustawie. Głównymi
punktami rozbieżnymi były: kwestia przechowywania dokumentów
archiwalnych oraz zabezpieczenie infrastruktury teleinformatycznej.
Dyrektor Michał Rynkowski zapewnił, że w najbliższym czasie
zostaną wprowadzone rozwiązania, które dostosują organizacyjnie
Komisję do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych,
podkreślił przy tym, że już zostały przygotowane regulacje, które
mają na celu odpowiednie dostosowanie modelu organizacyjnego
Komisji.
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11.Zakończenie posiedzenia odbyło się zgodnie z agendą.
Posiedzenie Prezydium Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
Posiedzenie Prezydium z 19 maja 2010 r.

1.

Agenda została przyjęta bez zmian.

2.

Dyrektor Michał Rynkowski omówił program

spotkania z przedstawicielami UEFA, które odbędzie się 30 czerwca
2010 r. Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie będą reprezentować
Pan prof. Jerzy Smorawiński oraz Michał Rynkowski
Prezydium

3.

wyznaczyło

termin

spotkania

z

przedstawicielami Światowej Agencji Antydopingowej na 6 września
2010 r. Spotkanie ma dotyczyć zgodności polskich regulacji prawnych z
przepisami światowego kodeksu antydopingowego. W spotkaniu mają
wziąć udział prof. Andzrej Szwarc, prof. Andrzej Wach, dyrektor
Michał Rynkowski oraz przedstawiciele Ministerstwa Sportu i
Turystyki.
4.

Dyrektor

Michał

Rynkowski

przedstawił

koncepcje finansowania oficerów antydopingowych podczas kontroli
zewnętrznych .
•

Koncepcja finansowania oficerów antydopingowych w sposób

bezpośredni

z

środków

Komisji.

obciążeniowej na organizatora zawodów.
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Później

wystawianie

noty

•

Koncepcja opierająca się na dotychczasowym modelu

współpracy,

dodatkowo

z

podpisaniem

umowy

z

każdym

z

organizatorów międzynarodowych zawodów odbywających się w
Polsce (polskie związki sportowe).
Po dyskusji została przyjęta koncepcja druga, ze względu na
konieczność

wzmocnienia

ochrony

oficerów

antydopingowych.

Koncepcja pierwsza została odrzucona ze względu na zagrożenie jakie
wiązałoby się z egzekwowaniem pieniędzy od organizatorów. Biorąc
pod uwagę niestabilną kondycje finansową organizatorów przyjęcie
niniejszej koncepcji byłoby bardzo ryzykowne. Brak terminowych
wpłat potencjalnie mógłby

powodować zaburzenie w bilansie

finansowym Komisji na koniec roku obrachunkowego.
5.

Ze względu na rosnące zagrożenie pracy oficerów

antydopingowych podczas kontroli przeprowadzanych na zawodach
rugby, kulturystyki i trójboju siłowego Komisja do Zwalczania Dopingu
w Sporcie powinna zwrócić się do Ministerstwa Sportu i Turystyki
prosząc o interwencje w tej sprawie. Tego zadania podjął się dyrektor
Michał Rynkowski.
6.

Dyrektor Michał Rynkowski przedstawił bieżącą

sytuację systemu ochrony danych osobowych funkcjonującego w
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Stwierdził, że stopień
zabezpieczeń jest nie wystarczający biorąc pod uwagę przepisy ustawy
o ochronie danych osobowych. Również przedstawił szereg usprawnień
w postaci stworzenia uporządkowanych zbiorów archiwalnych oraz
zakupu bezpiecznego serwera.
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7.

Dyrektor Michał Rynkowski przedstawił projekt

regulaminu kontroli antydopingowych, który w znacznej mierze opiera
się na międzynarodowym standardzie badań.
8.

Dyrektor

Michał

Rynkowski

poinformował

Prezydium o konkursie organizowanym przez Światową Agencję
Antydopingową na wybór miasta gospodarza światowej konferencji
antydopingowej w 2013 r. Na miasto kandydata został wybrany Poznań.
Poinformował również o obytym szkoleniu oficerów antydopingowych
oraz o postępach w nawiązywaniu się współpracy między Komisją do
Zwalczania Dopingu w Sporcie a Totalizatorem Sportowym w zakresie
finansowania edukacyjnej działalności Komisji.
Zakończenie posiedzenia odbyło się zgodnie z agendą.
Posiedzenie Prezydium z 14 lipca 2010 r.
Posiedzenie Prezydium Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
otworzył Pan prof. Jerzy Smorawiński. Posiedzenie było kontynuowane
zgodnie z punktami agendy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
1.

Agenda została przyjęta bez zmian.

2.

Prezydium

zajęło

stanowisko

w

sprawie

zaproszenia wystosowanego przez PZPC, dotyczącego ogólnopolskiej
kampanii antydopingowej. Prezydium wyraziło swoją aprobatę dla
samej inicjatywy powziętej przez PZPC równocześnie poddając
dyskusji treść programu kampanii. Prezydium uznało, że zakres
kampanii jest zbyt szeroki i przekracza kompetencje PZPC. W związku
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z wystosowanym do Komisji zapytaniem przez dyr. Departamentu
Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego MSiT Pana Cezarego Grzankę
Prezydium upoważniło dyr. Michała Rynkowskiego do sporządzenia
opinii i w oparciu o ustalone na posiedzeniu wytyczne.
3.

Prezydium w sposób przychylny odniosło się do

koncepcji

powołania fundacji Komisji do Zwalczania Dopingu w

Sporcie, podkreślając iż konieczne jest bardzie wnikliwe rozpatrzenie
sprawy.
4.
MSiT

Prof. Jerzy Smorawiński poinformował o planach
dotyczących

zmiany

sposobu

finansowania

analiz

antydopingowych. Środki przeznaczone na analizy miałyby być
bezpośrednio przekazywane do Instytutu Sportu.
5.

Ustalono

termin

roboczego

spotkania

dotyczącego przygotowań do spotkania z przedstawicielami Światowej
Agencji Antydopingowej na 22 lipca 2010 r. na godz. 12.00 w siedzibie
Komisji. Obecni będą: prof. Andrzej Szwarc, prof. Andrzej Wach, Rafał
piechota i dyr. Michał Rynkowski
6.

Dyr. Michał Rynkowski poinformował zebranych

o otwarciu zamówienia publicznego na dostawę pojemników służących
do transportu moczu i krwi.
7.

Prof. Jerzy Smorawiński zamknął posiedzenie o

godz. 16.55
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Posiedzenie Prezydium z 15 września 2010 r.
Posiedzenie Prezydium Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
otworzył Pan prof. Jerzy Smorawiński. Posiedzenie było kontynuowane
zgodnie z punktami agendy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
1.

Agenda została przyjęta bez zmian.

2.

Prof. Jerzy Smorawiński i dyr. Rynkowski zdali

relacje z przebiegu spotkania z przedstawicielami Światowej Agencji
Antydopingowej, które odbyło się w dniach 30-31 sierpnia. Prezydium
wspólnie uzgodniło, iż należy szczegółowo zapoznać się z dokumentem
Model Rules for National Anti-Doping Organizations w celu
przygotowania odpowiedniej strategii wdrożenia Światowego Kodeksu
Antydopingowego do porządku polskich związków sportowych.
3.

Dyr. Rynkowski przedstawił relacje ze spotkania

CAHAMA, które odbyło się 9 września 2010 r. (Komitetu powołanego
Ad Hoc ds. WADA, działającego przy Grupie Monitoringowej Rady
Europy). Michał Rynkowski przedstawił projekt zmiany Listy
Substancji i Metod Zabronionych w Sporcie na 2011 r., wspomniał o
propozycji rządu niemieckiego o zamrożeniu budżetu WADA na
poziomie roku 2010 oraz o francuskiej propozycji zmiany statutu
CAHAMA.
4.

Dyr. Rynkowski przedstawił wzorowy statut

Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, który będzie stanowił matrycę do
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przygotowania projektu statutu Fundacji Komisji do Zwalczania
Dopingu w Sporcie.
5.

Dyr. Michał Rynkowski szczegółowo omówił

projekt europejskiej kampanii edukacyjnej.
6.

Prezydium ustaliło termin posiedzenia plenarnego

na 13 października 2010 r. .
7.

Prof. Jerzy Smorawiński zamknął posiedzenie o

godz. 16.00
Posiedzenie Prezydium z 17 listopada 2010 r.
Posiedzenie Prezydium Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie
otworzył Pan prof. Jerzy Smorawiński. Posiedzenie było kontynuowane
zgodnie z punktami agendy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
1.

Członkowie Prezydium nie zgłosili żadnych

wniosków formalnych.
2.

Agenda została przyjęta bez zmian.

3.

Członkowie

Prezydium

omówili

i

ustalili

ostateczną koncepcję spotu filmowego, który ma być wyemitowany w
związku z planowaną kampania informacyjno-edukacyjną, realizowaną
przy współpracy z Totalizatorem Sportowym. Zatwierdzona koncepcja
stanowi załącznik nr 2.
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4.

Członkowie Prezydium omówili i zatwierdzili

kryteria, na podstawie których będą typowani zawodnicy do
„Narodowej Zarejestrowanej Puli Zawodników”. Kryteria są określone
w załączniku nr 3.
5.

Prezydium ustaliło termin posiedzenia plenarnego

na godz. 10.30 na 8 grudnia 2010 r.
6.

Sprawy bieżące:
• Dyr.

Michał

Rynkowski

poinformował

zebranych

o

odrzuceniu przez Komisję Europejską wniosku o przyjęcie
projektu kampanii edukacyjnej skierowanej do klubów fitness
i siłowni, Komisja Europejska nie uzasadniła swojej decyzji.
• Ze względu na ograniczony czas Dyr. Michał Rynkowski zdał
krótką relację z konferencji ANADO, która odbyła się w
dniach 3-5 listopada w Colorado Springs w Stanach
Zjednoczonych.

Zwrócił przede wszystkim uwagę na

konieczność nawiązania współpracy z policją i służbami
odpowiedzialnymi za monitorowanie przepływu substancji
zabronionych przez granicę Polski, w celu zwiększenia
efektywności prowadzenia działań antydopingowych.

7.

Prof. Jerzy Smorawiński zamknął posiedzenie o

godz. 15.00

2.4. Zespół Oceniający Wyniki Próbek Biologicznych
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Zespół Oceniający Wyniki Próbek Biologicznych w okresie
od 1 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r. zebrał się 45 razy. Dokonał
oceny 27 naruszeń przepisów antydopingowych.

2.5. Komitet TUE
Komitet Wyłączeń Terapeutycznych w drugim półroczu 2010 roku
rozpatrzył 35 wnioski o udzielenie wyłączenia terapeutycznego oraz 106
zgłoszeń

użycia substancji zabronionych.

Szczegółowa analiza

przedstawia się następująco:
1.Wyłączenia terapeutyczne : 35 wniosków
A/ Zgoda na używanie substancji zabronionej : 19 przypadków
B/ Brak zgody (odmowa) na używanie substancji zabronionej :16
przypadków
2. Zgłoszenia użycia substancji zabronionych – 106 wniosków
w tym :
A/ Glukokortykosteroidy wziewne i Beta – 2 mimetyki wziewne – 52
przypadki
B/ Miejscowe iniekcje z glukokortykosteroidów – 54 przypadków

2.6. Zestawienie podjętych uchwał i decyzji
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UCHWAŁY
Lp.
1.

Uchwała nr
1/2010

W sprawie
Zatwierdzenie
protokołu

z

Z dnia
31.03.2010r.

posiedzenia plenarnego Komisji z
2.

2/2010

dnia 09.12.2009r.
Zatwierdzenie
protokołów

z

posiedzeń

Prezydium

w

dniach

12.01.2010r.

Komisji

31.03.2010r.

0raz

3.

3/2010

25.02.2010r.
Zatwierdzenie

wydatków

31.03.2010r.

4.

4/2010

poniesionych w 2009r.
Zatwierdzenie planu finansowego na

31.03.2010r.

5/2010

2010r.
Zatwierdzenia programu działania

31.03.2010r.

5.

tabel

Komisji na 2010r. z uwzględnieniem
6.

6/2010

programu działalności edukacyjnej.
Zatwierdzenie składu osobowego
Prezydium

Komisji

przewodniczący:

31.03.2010r.

–
prof.

J.Smorawiński, członkowie: prof. A.
Wach, dr Paweł Kaliszewski, dr
7.

7/2010

R.Wysoczański
Zatwierdzenie

protokołu

z

01.07.2010r.

posiedzenia plenarnego Komisji z
8.

8/2010

dnia 31.03.2010r.
Zatwierdzenie

protokołu

z

01.07.2010r.

posiedzenia Prezydium Komisji z
9.

9/2010

dnia 19.05.2010r.
Propozycja statutu

Komisji

do

13.10.2010r.

Zwalczania Dopingu w Sporcie w
oparciu o rozdział 9 ustawy o
10.

10/2010

sporcie z dnia 25.06.2010r.
Zatwierdzenie
protokołu
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z

13.10.2010r.

posiedzenia plenarnego Komisji z
11.

11/2010

dnia 01.07.2010r.
Zatwierdzenie

protokołu

z

08.12.2010r.

posiedzenia plenarnego Komisji z
12.

12/2010

dnia 13.10.2010r.
Zatwierdzenie uchwały nr 1/2010 z

08.12.2010r.

13.

13/2010

dnia 31.03.2010r.
Zatwierdzenie uchwały nr 2/2010 z

08.12.2010r.

14.

14/2010

dnia 31.03.2010r.
Zatwierdzenie uchwały nr 3/2010 z

08.12.2010r.

15.

15/2010

dnia 31.03.2010r.
Zatwierdzenie uchwały nr 4/2010 z

08.12.2010r.

16.

16/2010

dnia 31.03.2010r.
Zatwierdzenie uchwały nr 5/2010 z

08.12.2010r.

17/2010

dnia 31.03.2010r.
Zatwierdzenie uchwały nr 6/2010 z

08.12.2010r.

17.

dnia 31.03.2010r.

DECYZJE
Lp.
1.

Decyzja nr
1/2010

W sprawie
Odwołanie członków Zespołu

Z dnia
17.02.2010r.

Planowania Badań i Oceny Próbek
Biologicznych i powołanie nowego
2.

2/2010

składu zespołu
Powołanie na stanowisko członka

17.03.2010r.

Komitetu Wyłączeń
Terapeutycznych dr Rafała
3.

3/2010

Majkusiaka
Powołanie komisji przetargowej do
przeprowadzenia

postępowania

25.06.2010r.

o

udzielenie zamówienia na dostawę
pojemników do transportu próbek
4.

4/2010

moczu i krwi
Odwołanie ze stanowiska członka
Komitetu

Wyłączeń

Terapeutycznych
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dr

Rafała

14.07.2010r.

Majkusiaka

3. Opracowywanie propozycji rozwiązań prawnych
i programów walki z dopingiem w sporcie
3.1. Propozycje rozwiązań prawnych
Spotkanie robocze z WADA ds. polskich regulacji
antydopingowych
Ze względu na konieczność zharmonizowania działań związanych ze
zwalczaniem dopingu w sporcie KdZDwS i Światowa Agencja
Antydopingowa (WADA) podjęły działania na rzecz dostosowania
polskich regulacji prawnych do regulacji WADA. Ustalono termin
roboczego spotkania na 31 sierpnia 2010 r., które odbędzie się przy udziale
reprezentantów WADA, wybitnych polskich prawników, przedstawicieli
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz przedstawicieli KdZDwS. Celem
spotkania jest osiągnięcie kompromisu w kwestii kształtu polskich
regulacji antydopingowych oraz dalszej polityki w tym zakresie.

Dostosowanie regulacji antydopingowych w polskich związkach
sportowych do treści Światowego Kodeksu Antydopingowego
KdZDwS podejmie wysiłki na rzecz dostosowania regulacji
antydopingowych funkcjonujących w polskich związkach sportowych do
standardu wyznaczonego przez Światowy Kodeks Antydopingowy.
KdZDwS

zobowiązała

się

do

przygotowania

wzorca

regulacji

antydopingowej, który będzie wymagał dostosowania do warunków
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panujących w poszczególnych związkach sportowych. Pracownicy
KdZDwS będą służyłyć w tym zakresie pomocą merytoryczną. Wraz z
regulacjami antydopingowymi zbieżnymi ze Światowym Kodeksem
Antydopingowym postuluje się dookreślenie kwestii ponoszenia kosztów
analizy próbki „B” oraz uregulowanie postępowania dyscyplinarnego w
polskich związkach sportowych oraz organizacjach odpowiedzialnych za
organizowanie zawodów ligowych w sytuacji nie podawania informacji o
miejscu i czasie odbywania treningów klubowych.

3.2. Programy walki z dopingiem w sporcie
Poniżej zamieszczony jest uchwalony przez KdZDwS program
działania Komisji na 2010 r.
I Przeprowadzanie badań antydopingowych
Przeprowadzenie 2400 badań kontrolnych:
w tym 100 badań na wykrycie Erytropoetyny,
w tym 30 badań na wykrycie hormonu wzrostu.
Osoba odpowiedzialna: Michał Rynkowski, Piotr Wójcik

Pełne wdrożenie programu informatycznego „antybaza” w zakresie
stworzenia regulacji prawnych nakładających obowiązek umieszczania
danych o miejscu i czasie treningów na wybrane polskie kluby sportowe.

60

Osoba odpowiedzialna: Michał Rynkowski.
Opracowanie regulaminu kontroli antydopingowych.
Osoba odpowiedzialna: Michał Rynkowski.
Opracowanie uproszczonego programu działania na lata 2011- 2015
spójnego z programem ze Strategią Rozwoju Sportu w Polsce do 2015
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Osoba odpowiedzialna: Michał Rynkowski.
Zakup zestawów pojemników służących do transportu próbek moczu i krwi
2500 szt. oraz wyposażenia koniecznego do prawidłowego transportu
próbek krwi, w tym:
2450 pojemników służących do transportu moczu,
50 pojemników służących do transporty krwi, oraz odpowiedniej aparatury
służącej do pobierania krwi od zawodników.
Osoba odpowiedzialna: Michał Rynkowski.
Przeprowadzenie dwóch szkoleń oficerów antydopingowych w ciągu roku.
Osoba odpowiedzialna: Dariusz Błachnio.
Powołanie zespołu do pobierania próbek krwi. Osoba odpowiedzialna:
Michał Rynkowski.
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Wprowadzenie

systemu

ADAMS.

Osoba

odpowiedzialna:

Michał

Rynkowski.
II Edukacja i informacja
Szczegóły zostaną określone w

programie edukacyjnym na 2010 r.

stanowiącym odrębny dokument.
W zakresie działalności informacyjnej:
Stworzenie

anglojęzycznej

wersji

strony

internetowej.

Osoba

odpowiedzialna: Michał Rynkowski,
Stworzenie nowej bazy leków. Osoba odpowiedzialna: Michał Rynkowski,
Przygotowanie projektu polskiej wersji

listy substancji i metod

zabronionych na 2011 r. Osoba odpowiedzialna: Michał Rynkowski.

III Współpraca międzynarodowa
Uczestnictwo przedstawicieli Komisji w konferencjach i sympozjach
poświęconych tematyce antydopingowej.
Przedstawiciele

Komisji

powinni

wziąć

udział

w

następujących

konferencjach/sympozjach:
Grupa Monitorująca Konwencję Antydopingową Rady Eurpy T-DO,
Stowarzyszenie Organizacji Antydopingowych – ANADO,
Sympozjum Światowej Agencji Antydopingowej -WADA Sympodium,
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Inne konferencje czy sympozja poświęcone tematyce antydopingowej.
IV Ramy czasowe
Od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

4. Przeprowadzone kontrolne badania antydopignowe

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontrolnych badań
antydopingowych w 2010 roku

Program badań antydopingowych przygotowany przez Komisję do
Zwalczania Dopingu w Sporcie na rok 2010 zakładał wykonanie 2700
testów antydopingowych. W porównaniu z latami ubiegłymi rozszerzony
został
o badania pod kątem erytropoetyny oraz pilotażowe badania krwi, mające
na celu wykrycie hormonu wzrostu.
Strategia

planowania

i

realizacji

obejmowała

wykorzystanie

następujących elementów:


Systemy wspomagające planowanie;



Podział badań przeprowadzonych podczas zawodów sportowych
oraz
w okresie nieobejmującym oficjalnych startów zawodników;
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Klasyfikacja

dyscyplin/zawodników

pod

względem

ryzyka

stosowania środków dopingujących;


Zarządzanie zespołem kontrolerów antydopingowych;



Uwzględnienie sezonowości startów (sezon reprezentacyjny i
ligowy);



Wykonywanie badań dla podmiotów zewnętrznych, np. federacje
sportowe.
W okresie sprawozdawczym wykonano 2696 testów (1392 podczas

zawodów oraz 1304 w okresie poza oficjalnymi startami zawodników), w
tym 140 ze zwiększonym – o erytropoetynę – zakresem

analizy

laboratoryjnej.
W celu pobrania w/w próbek przeprowadzono 426 akcji kontrolnych na
terenie całego kraju. Badania zostały wykonane wśród zawodników
reprezentujących 42 związki sportowe. Odnotowano niewielką, 3,26%,
przewagę testów wykonanych na zawodach nad wykonanymi poza nimi.

ZESTAWIENIE KONTROLNYCH BADAŃ ANTYDOPINGOWYCH W 2010r.
Lp
.

Związek sportowy

Liczba

1.

Polski Związek Akrobatyki Sportowej

kontroli
3

15

2.

Polski Związek Alpinizmu

1

3.

Polski Związek Badmintona

4.

Ilość testów

W tym
EPO

Testy krwi

-

-

6

-

-

2

12

-

-

Polski Związek Biathlonu

7

39

5

-

5.

Polski Związek Bilardowy

1

5

-

-

6.

Polski Związek Bokserski

20

127

-

-

7.

Polski Związek Gimnastyczny

3

14

-

-

8.

Polski Związek Hokeja na Lodzie

17

110

-

-

64

9.

Polski Związek Hokeja na Trawie

5

32

-

-

10.

Polski Związek Judo

12

73

-

-

11.

Polski Związek Kajakowy

19

152

11

3

12.

Polski Związek Karate Tradycyjnego

3

23

-

-

13.

Polski Związek Kick-Boxingu

5

27

-

-

14.

Polski Związek Kolarski

20

134

54

-

15.

Polski Związek Koszykówki

27

159

-

-

16.

Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego

9

69

-

-

17.

Polski Związek Lekkiej Atletyki

37

279

32

5

18.

Polski Związek Łuczniczy

1

7

-

-

19.

Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego

1

8

-

-

20.

Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego

9

66

16

5

21.

Polski Związek Motorowy

1

4

-

-

22.

Polski Związek Narciarski

4

28

4

-

23.

Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego

5

39

3

-

24.

Polski Związek Piłki Nożnej

22

125

-

-

25.

Polski Związek Piłki Siatkowej

26

153

-

-

26.

Polski Związek Pływacki

12

85

1

-

27.

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów

37

203

-

-

28.

Polski Związek Rugby

15

85

-

-

29.

Polski Związek Snowboardu

1

8

-

-

30.

Polski Związek Sportów Saneczkowych

2

9

-

-

31.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych

3

9

-

-

32.

Polski Związek Strzelectwa Sportowego

2

16

-

-

33.

Polski Związek Sumo

2

21

-

-

34.

Polski Związek Szermierczy

11

76

-

-

35.

Polski Związek Taekwon-Do (ITF)

1

8

-

-

36.

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (WTF)

2

12

-

-

37.

Polski Związek Tenisa Stołowego

1

6

-

-

38.

Polski Związek Tenisowy

3

22

-

-

39.

Polski Związek Towarzystw Wioślarskich

14

83

9

-

40.

Polski Związek Triathlonu

2

17

5

-

41.

Polski Związek Zapaśniczy

31

175

-

-

42.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce

27

154

-

-

43.

WADA

-

1

-

-
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SUMA

426

2696

140

13

I. BADANIA ANTYDOPINGOWE
Kontrole poza zawodami
Kontrole poza zawodami stanowiły około 48,37% wszystkich
pobranych materiałów do analizy. 1304 testy antydopingowe zostały
przeprowadzone

poza

oficjalnymi

startami,

dzięki

wykorzystaniu

systemów wspomagających planowanie, które, przy współpracy ze
związkami i klubami sportowymi, pozwalają na monitorowanie działań
szkoleniowych m.in. kadr narodowych oraz drużyn występujących w
najwyższych klasach rozgrywkowych.

Kontrole podczas zawodów
W 2010 roku przeprowadzono 1392 kontroli podczas zawodów
sportowych, co stanowi około 51,63% ogółu badań. Tradycyjnie już
podstawą
w przygotowywaniu planu były: poziom sportowy, popularność oraz grupa
ryzyka danej dyscypliny.
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Zestawienie testów wykonanych w 2010r.
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Kontrole zewnętrzne
Dodatkowo w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 47 akcji
kontrolnych o charakterze zewnętrznym (275 testów)

na zlecenie

związków, federacji międzynarodowych oraz organizatorów imprez
sportowych – podczas i poza oficjalnymi zawodami.
ZESTAWIENIE AKCJI KONTROLNYCH O CHARAKTERZE
ZEWNĘTRZNYM
Lp.

Impreza

Dyscyplina

Miejsce

Data

Ilość testów

1.

Eliminacje do Mistrzostw Świata

Unihokej

Zbąszyń

04.02.2010

4

2.

Zgrupowanie

Zapasy

Spała

09.02.2010

4

3.

Pedros Cup

Lekka atletyka

Bydgoszcz

10.02.2010

5

4.

Drużynowe Mistrzostwa Europy

Badminton

Warszawa

20.02.2010

6

5.

Gala Boksu

Boks

Radzymin

21.02.2010

2

6.

Puchar Świata

Szermierka

Gdańsk

27.02.2010

4

7.

Puchar Świata

Judo

Warszawa

27-28.02.2010

14

8.

Mistrzostwa Świata (przełaje)

Lekka atletyka

Bydgoszcz

26-28.03.2010

31

9.

Puchar Świata

Strzelectwo

Szczecin

27.03.2010

4

10.

Mistrzostwa Świata U-20

Szermierka

Gdańsk

27.04.2010

12

67

11.

Gala Boksu

Boks

Łódź

15.05.2010

2

12.

Puchar Świata

Szermierka

Warszawa

16.05.2010

2

13.

World Tour

Siatkówka plażowa

Mysłowice

27.05.2010

8

14.

Międzynarodowy mityng „Na rynek marsz”

Chód sportowy (LA)

Kraków

29.05.2010

6

15.

Mistrzostwa Europy

Karate

Warszawa

30.05.2010

8

16.

Enea Cup

Lekka atletyka

Bydgoszcz

06.06.2010

6

17.

Memoriał J. Kusocińskiego

Lekka atletyka

Warszawa

08.06.2010

6

18.

Mistrzostwa Świata

Wędkarstwo

Polańczyk

17.06.2010

4

19.

Mistrzostwa Świata Niesłyszących

Koszykówka

Lublin

03.07.2010

4

20.

Puchar Świata

Akrobatyka sportowa

Wrocław

04.07.2010

4

21.

Puchar Świata „Szabla Kilińskiego”

Szermierka

Warszawa

11.07.2010

1

22.

Światowe Igrzyska w Grupach Wiekowych

Akrobatyka sportowa

Wrocław

12.07.2010

11

23.

Mistrzostwa Świata

Akrobatyka sportowa

Wrocław

17-18.07.2010

15

24.

Akademickie Mistrzostwa Świata

Kajaki

Poznań

27.08.2010

8

25.

Klubowy Puchar Europy Juniorów

Lekka atletyka

Bydgoszcz

18.09.2010

5

26.

Akademickie Mistrzostwa Świata

Strzelectwo

Wrocław

17-18.09.2010

9

27.

Mistrzostwa Świata Masters

Podnoszenie ciężarów

Ciechanów

20-24.09.2010

25

28.

Gala Boksu

Boks

Warszawa

25.09.2010

2

29.

XXX Międzynarodowe Zawody

Podnoszenie ciężarów

Wrocław

16-17.10.2010

2

30.

Mistrzostwa Świata

Sumo

Warszawa

17.10.2010

10

31.

Drużynowe Mistrzostwa Europy

Akrobatyka sportowa

Rzeszów

24.10.2010

12

32.

Gala Boksu

Boks

Chełm

05.11.2010

2

33.

Puchar Świata Juniorów

Szermierka

Sosnowiec

21.11.2010

4

34.

Puchar Świata

Łyżwiarstwo szybkie

Zakopane

27-28.11.2010

10

35.

Puchar Świata

Szermierka

Leszno

18-19.12.2010

4

W skład badań o charakterze zewnętrznym wchodziły również
zlecenia ANADO-ADS, z którym Komisja do Zwalczania Dopingu w
Sporcie

nawiązała

w 2010 r. oficjalną współpracę. Były to głównie kontrole na pojedynczych
zawodnikach, przeprowadzane w miejscu ich aktualnego pobytu – podczas
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tzw. „one-hour window” (jednogodzinne okno dostępu). Poniższe
zestawienie prezentuje szczegółowy wykaz przeprowadzonych akcji:
BADANIA NA ZLECENIE ANADO – ADS
Lp.

Dyscyplina

Miejsce

Data

Ilość testów

1.

Zapasy

Spała

02.09.2010

1

2.

Żeglarstwo

Sopot

16.09.2010

1

3.

Lekka atletyka

Spała

07.10.2010

1

4.

Piłka siatkowa

Szczyrk

07.11.2010

4

5.

Zapasy

Kraśnik

13.10.2010

1

6.

Zapasy

Michałów

21.10.2010

1

7.

Akrobatyka sportowa

Rzeszów

22.10.2010

2

8.

Taniec sportowy

Warszawa

29.10.2010

2

9.

Żeglarstwo

Krynica

29.10.2010

1

10.

Kolarstwo

Kajetany

05.11.2010

1

11.

Pływanie

Szczecin

24.11.2010

3

12.

Kajaki

Warszawa

02.12.2010

1

Badania metodą izotopową IRMS
Ponadto zlecone zostało wykonanie dodatkowych analiz (59 próbek)
metodą izotopową IRMS. Dotyczyły one podwyższonego stosunku
testosteronu do epitestosteronu T/E i DHEA. Z otrzymanych wyników 2
były pozytywne.
ZESTAWIENIE BADAŃ METODĄ IZOTOPOWĄ IRMS
Lp.

Dyscyplina

Wartość T/E i DHEA

Wynik

1.

Rugby

T/E 16,09

pozytywny

2.

Boks

T/E 4,76

negatywny

3.

Podnoszenie ciężarów

DHEA 184

negatywny

4.

Bobsleje

T/E 5,06

negatywny

5.

Biathlon

T/E 5,72

negatywny

6.

Trójbój siłowy

T/E 6,42

badanie w toku

7.

Zapasy

T/E 8,43

negatywny

69

8.

Zapasy

T/E 5,43

negatywny

9.

Trójbój siłowy

T/E 19,68

pozytywny

10.

Trójbój siłowy

DHEA 178

negatywny

11.

Kajakarstwo

T/E 5,18

negatywny

12.

Narciarstwo

T/E 5,68

negatywny

13.

Wioślarstwo

T/E 4,57

negatywny

14.

Zapasy

T/E 8,82

negatywny

15.

Lekka atletyka

T/E 7,33

negatywny

16.

Wioślarstwo

T/E 5,99

negatywny

17.

Piłka ręczna

DHEA 184

negatywny

18.

Koszykówka

DHEA 127

negatywny

19.

Judo

T/E 6,52

negatywny

20.

Kolarstwo

T/E 4,81

negatywny

21.

Kulturystyka

T/E 10,40

negatywny

22.

Lekka atletyka

T/E 5,36

badanie w toku

23.

Lekka atletyka

T/E 8,27

badanie w toku

24.

Kick-Boxing

T/E 5,25

negatywny

25.

Koszykówka

T/E 6,63

negatywny

26.

Lekka atletyka

T/E 7,84

negatywny

27.

Kajaki

T/E 7,41

negatywny

28.

Kolarstwo

T/E 5,06

negatywny

29.

Kolarstwo

T/E 5,70

negatywny

30.

Kolarstwo

DHEA 161

negatywny

31.

Lekka atletyka

T/E 5,80

negatywny

32.

Lekka atletyka

T/E 5,91

negatywny

33.

Kolarstwo

DHEA 145

negatywny

34.

Hokej na lodzie

DHEA 136

negatywny

35.

Piłka nożna

DHEA 203

negatywny

36.

Triathlon

T/E 5,29

negatywny

37.

Podnoszenie ciężarów

T/E 2,4

negatywny

38.

Podnoszenie ciężarów

DHEA 195

negatywny

39.

Kolarstwo

T/E 9,72

negatywny

40.

Bilard

T/E 6,61

negatywny

41.

Lekka atletyka

DHEA 137

negatywny
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42.

Lekka atletyka

DHEA 163

negatywny

43.

Hokej na lodzie

DHEA 215

negatywny

44.

Rugby

DHEA 155

negatywny

45.

Kolarstwo

DHEA 161

negatywny

46.

Kajaki

T/E 6,24

negatywny

47.

Pływanie

T/E 5,51

badanie w toku

48.

Skoki narciarskie

T/E 3,5

badanie w toku

49.

Koszykówka

DHEA 128

badanie w toku

50.

Lekka atletyka

T/E 5,52

badanie w toku

51.

Biegi narciarskie

T/E 5,43

badanie w toku

52.

Sumo

DHEA 124

badanie w toku

53.

Sumo

DHEA 147

badanie w toku

54.

Judo

DHEA 190

badanie w toku

55.

Lekka atletyka

T/E 5,56

badanie w toku

56.

Kolarstwo

T/E 5,35

badanie w toku

57.

Kajaki

T/E 4,68

badanie w toku

58.

Hokej na lodzie

T/E 5,93

badanie w toku

59.

Lekka atletyka

T/E 6,14

badanie w toku

Badania krwi
W końcowych miesiącach 2010 r. wprowadzone zostały badania
krwi,

mające na celu wykrycie stosowania hormonu wzrostu. Był to

program pilotażowy, który objął tylko 13 testów, wykonanych przez
specjalnie do tego celu powołany zespół kontrolerów - w jego skład
wchodzili:

lekarz

i pielęgniarka. Szczegółowy wykaz w/w testów został uwzględniony w
tabeli

przedstawiającej

roczne

zestawienie

wykonanych

badań

antydopingowych. Dalsze rozwinięcie programu przewidziane jest na rok
2011.
II. WYNIKI POZYTYWNE
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W 2010 roku doszło do 27 przypadków naruszeń przepisów
antydopingowych w tym odnotowano:


1 próbę manipulacji;



1 odmowę poddania się kontroli;



25 przypadków stosowania substancji
zabronionych.Pozytywny wynik laboratoryjny.

Dotyczyły one przedstawicieli 14 dyscyplin sportowych.
Ośmiokrotnie zawodnicy skorzystali z prawa do analizy odwoławczej
próbki „B”, wszystkie jednak potwierdziły wyniki próbki „A”.
Analizując rodzaj wykrytej substancji, najliczniejszą grupę stanowiły
środki anaboliczne – grupa S1 (12 przypadków), stymulanty – grupa S6
(11), pozostałe to kanabinoidy – S8 (5) i diuretyki – S5 (4).
Procentowy udział dyscyplin w wynikach pozytywnych

Lekka atletyka
7%
Pływanie
4%
Bilard
7%

Łyżwiarstwo szybkie
4%

Trójbój siłowy
22%

Triathlon
4%
Kickboxing
4%

Kulturystyka
11%

Podnoszenie ciężarów
11%

Rugby
4%

Hokej na trawie
7%
Sumo
4%

Zapasy
7%

Piłka siatkowa
4%
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ZESTAWIENIE WYNIKÓW POZYTYWNYCH W 2010r.
Lp.

Dyscyplina

Okoliczności

Wykryta substancja

Sankcja

1.

Piłka siatkowa

zawody

pseudoefedryna

3 mies. dyskwalifikacji

2.

Łyżwiarstwo szybkie

zawody

THC | amfetamina

rok dyskwalifikacji

3.

Pływanie

zawody

THC

3 mies. dyskwalifikacji

4.

Hokej na trawie

zawody

efedryna

3 mies. dyskwalifikacji

5.

Hokej na trawie

zawody

THC

6 mies. dyskwalifikacji

6.

Trójbój siłowy

zawody

metandienon

2 lata dyskwalifikacji

7.

Trójbój siłowy

zawody

klenbuterol

2 lata dyskwalifikacji

8.

Trójbój siłowy

zawody

metandienon

2 lata dyskwalifikacji

9.

Rugby

poza zaw.

testosteron

2 lata dyskwalifikacji

10.

Zapasy

zawody

THC

2 lata dyskwalifikacji

11.

Podnoszenie ciężarów

zawody

THC | amfetamina

6 mies. dyskwalifikacji

12.

Trójbój siłowy

zawody

testosteron

2 lata dyskwalifikacji

13.

Sumo

zawody

klenbuterol

2 lata dyskwalifikacji

14.

Trójbój siłowy

zawody

pseudoefedryna

odstąpienie od kary

15.

Trójbój siłowy

zawody

amfetamina

6 mies. dyskwalifikacji

16.

Kulturystyka

zawody

klenbuterol | stanozolol| furosemid

2 lata dyskwalifikacji

17.

Kulturystyka

zawody

furosemid

2 lata dyskwalifikacji

18.

Kulturystyka

zawody

mesterolon| efedryna

2 lata dyskwalifikacji

19.

Zapasy

zawody

chlorotiazyd | hydrochlorotiazyd

rok dyskwalifikacji

20.

Kickboxing

zawody

efedryna

6 mies. dyskwalifikacji

21.

Lekka atletyka

zawody

beta-methylphenylethylamine

2 lata dyskwalifikacji

22.

Triathlon

zawody

efedryna

nagana

23.

Lekka atletyka

zawody

beta-methylphenylethylamine

2 lata dyskwalifikacji

24.

Podnoszenie ciężarów

poza zaw.

manipulacja

2 lata dyskwalifikacji

25.

Bilard

zawody

odmowa

2 lata dyskwalifikacji

26.

Bilard

zawody

nandrolon

6 mies. dyskwalifikacji

27.

Podnoszenie ciężarów

zawody

boldenon | metandienon

2 lata dyskwalifikacji
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III. PORÓWNANIE STATYSTYK Z LAT 2000-2010

Zestawienie badań z lat 2000-2010
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IV. SYSTEMY SŁUŻĄCE DO ZBIERANIA INFIORMACJI
O TRENINGACH I ZGRUPOWANIACH
Współpraca Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie w 2010 roku
z klubami sportowymi objętymi systemem antybaza.pl/whereabouts/, była
realizowana na podstawie zaleceń Światowej Agencji Antydopingowej z
2009

r.,

dotyczących

realizacji

planu

niezapowiedzianych

badań

antydopingowych poza zawodami.
162 kluby sportowe zakwalifikowane do systemu były zobowiązane
do

wprowadzania

miejsca

i

czasu

zorganizowanych

treningów

zawodników, dzięki czemu Komisja miała możliwość monitorowania
działań klubów, a tym samym planowania kontroli antydopingowych.
Każdy Klub został poinformowany o zasadach przekazywania danych
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pobytowych za pośrednictwem programu antybaza oraz otrzymał instrukcję
obsługi systemu.
W zakresie przesyłania informacji w 2010 roku wywiązało się 40%
klubów sportowych. Stała kontrola oraz interwencje Komisji skierowana
do Klubów przyczyniła się do wzrostu liczby klubów wpisujących należyte
informacje do systemu (ok.15%). Wystosowane przez Komisję wnioski do
organizacji nadzorujących, tj. polskich związków sportowych, zawierające
prośbę o nadzór klubów oraz w szczególnych przypadkach prośbę o
nałożenie upomnienia lub sankcji w postaci kary finansowej na drużyny nie
stosujące się do zaleceń Komisji, również przyczyniły się do mobilizacji
klubów w zakresie przesyłania harmonogramu treningów.
W 2010 roku, 6 klubów podało nieprawidłowe dane do systemu, w
związku z czym kontrolerzy po dotarciu na wskazane miejsce, nie zastali
zawodników. W tym wypadku Komisja upomniała w/w kluby oraz
poinformowała o zaistniałym fakcie organizacje nadzorujące.

5. Działalność edukacyjno-informacyjna
5.1. Program edukacyjny

Poniżej zamieszczona jest treść programu edukacyjnego na 2010 r.,
który został uchwalony przez KdZDwS.
I Współpraca z Federacją Sportu Młodzieżowego
Współpraca z Federacją Sportu Młodzieżowego (dalej Federacją)
powinna być podzielona na trzy sfery. Pierwsza, to wyjazdy bezpośrednie
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na zawody młodzieży organizowane przez Federację (Ogólnopolskie
Olimpiady Młodzieży). Szkolenie odbywałoby się w odformalizowanej
formie za pomocą prezentacji wyświetlanych na telewizorze oraz poprzez
bezpośrednie

rozmowy

z

uczestnikami

Ogólnopolskiej

Olimpiady

Młodzieży (model punktu edukacyjno-informacyjnego). Druga, to szkolenia
organizowane dla trenerów w województwach. Charakter tych szkoleń w
znacznym stopniu powinien różnić się od pierwszego zaprezentowanego
modelu. Ze względu na inny rodzaj odbiorców model edukacji powinien
być realizowany w formie wykładów połączonych z częścią otwartą
przeznaczoną na zadawanie pytań i zagadnień budzących największe
zainteresowanie.
materiałów

Trzecia

ostatnia,

oparta

edukacyjno-informacyjnych

jest

drogą

na

przekazywaniu

elektroniczną

we

współpracy z Federacją Sportu Młodzieżowego. Droga przekazu byłaby
następująca. Federacja Sportu Młodzieżowego > wojewódzcy kierownicy
wyszkolenia > trenerzy w województwach > zawodnicy. Jest to prosty
system wymagający jedynie dobrej woli wszystkich jego uczestników. W
sumie programem przekazywania informacji jesteśmy w stanie objąć ok. 15
tyś. osób.
Wyjazdy bezpośrednie na Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży
Wyjazdy

bezpośrednie

na

zawody

młodzieży,

Ogólnopolskie

Olimpiady Młodzieży (3 edycje: zimowa, halowa, letnia), powinny
stanowić rdzeń programu edukacyjno-informacyjnego skierowanego do
młodych zawodników. W 2010 r. planowane jest przeprowadzenie 15 akcji
bezpośrednich po 5 na każdą edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Szkolenia trenerów wojewódzkich federacji sportu młodzieżowego
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W roku 2009 r. przeprowadziliśmy 4 szkolenia dotyczące etapów
kontroli antydopingowej, substancji i metod zabronionych, wyłączeń dla
celów terapeutycznych oraz stosowania odżywek i suplementów diety. Na
każdym ze szkoleń byli obecni trenerzy z wojewódzkich federacji sportu
młodzieżowego. Ze względu na braki wiedzy trenerów na temat systemu
antydopingowego postuluje się kontynuację niniejszego programu. Na
dzień dzisiejszy zostaliśmy zaproszeniu do przeprowadzenia kolejnych 3
szkoleń w 2010 r. Określenie ostatecznej liczby wyjazdów jest na tą chwilę
trudne, można jedynie założyć, że nie będzie ich więcej niż 16.
Przekazywanie informacji.
Program przekazywania informacji oparty jest o przekaz za pomocą
środków komunikacji elektronicznej takich jak poczta elektroniczna.
Gotowe pakiety edukacyjne dostosowane do poszczególnych grup
odbiorców będą przesyłane do Federacji Sportu Młodzieżowego, która
następnie korzystając z istniejącej sieci dystrybucji elektronicznej będzie
przekazywała niniejsze pakiety do Wojewódzkich Federacji Sportu, te do
trenerów, a trenerzy do swoich zawodników.
Punkt edukacyjny.
Punkt edukacyjny składa się ze stanowiska wyposażonego w
telewizor służący do wyświetlania prezentacji multimedialnych, lady,
laptopa oraz rozwijanych lub stałych tablic graficznych (np. rollup).
Sposób finansowania:
• Środki finansowe Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
Materiały edukacyjno – informacyjne.
Publikacje:
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• Doping Zabija Sport.
• Dozwolone i niedozwolone wspomaganie zdolności wysiłkowych
człowieka.
• Przewodnik Zawodnika.
• Broszura

informacyjna o substancjach

zabronionych

„Bądź

świadomy, bądź czysty”.
• Pakiety edukacyjne.
Gadżety (aktualnie w zasobach Komisji):
• Naklejki.
• Smycze.
• Bransoletki.
• Długopisy.
• Plakaty.

II Program edukacyjny w szkołach mistrzostwa sportowego
Ze względu na to, iż Szkoły Mistrzostwa Sportowego są „kuźnią”
przyszłych mistrzów olimpijskich, świata i europy niniejsze jednostki
dydaktyczne wymagają szczególnego wsparcia ze strony Komisji do
Zwalczania Dopingu w Sporcie w zakresie poszerzania wiedzy o systemie
antydopingowym w Polsce.
Poszczególne etapy programu:
• Przedstawiciele Komisji będą zawracać się bezpośrednio lub
pośrednio we współpracy ze właściwym polskim związkiem
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sportowym do kierownictwa szkół mistrzostwa sportowego z prośbą
o przeprowadzenie szkolenia antydopingowego.
• Zgoda

kierownictwa

placówki

oraz

ustalenie

terminu

przeprowadzenia szkolenia.
• Przeprowadzenie godziny antydopingowej.
• Raport po przeprowadzeniu prezentacji. Po przeprowadzeniu
godziny antydopingowej, przedstawiciel Komisji sporządzi raport, w
którym określi zakres przerobionego materiału, liczbę uczestników
oraz ewentualne uwagi co do prezentacji.
Treść szkolenia
Przy przeprowadzaniu szkolenia przedstawiciel Komisji będzie
omawiał najistotniejsze zagadnienia związane z polskim systemem
antydopingowym. W każdym szkoleniu musi zostać przedstawiona lista
substancji i metod zabronionych, procedura przeprowadzania kontroli
antydopingowej,

ogólne

wiadomości

o

wyłączeniach

dla

celów

terapeutycznych oraz wskazanie zagrożeń związanych ze stosowaniem
odżywek i suplementów diety.
Realizacja programu.
Realizacja programu ma następować w oparciu o pracowników
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
Sposób finansowania:
• Środki finansowe Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
Materiały edukacyjno – informacyjne.
• Pakiety edukacyjne.
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• Filmy.
• Materiały dydaktyczne.
• Plakat.

III Ogólnokrajowy antydopingowy program edukacyjny
Celem na rok 2010 jest przygotowanie programu edukacyjnego
skierowanego do młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym. Celem
programu ma być poszerzenie wiedzy na temat aktualnych zagadnień
związanych ze zjawiskiem dopingu w sporcie, takich jak: substancje i
metody

zabronione,

zabronionych

oraz

konsekwencje
zagadnienia

zdrowotne
dotyczące

używania

substancji

prawidłowej

diety

i

suplementacji. Założeniem programu jest jego przeprowadzenie w oparciu
o pracowników dydaktycznych poszczególnych placówek. Tacy pracownicy
przy pomocy wcześniej im przekazanym materiałów przeprowadzaliby,
prezentacje przygotowane przez specjalistów z Komisji do Zwalczania
Dopingu w Sporcie.
W tym zakresie koniecznym wydaje się nawiązanie współpracy z
Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Poszczególne etapy przygotowania programu (założenia):
• Przy dobrej woli i wsparciu Ministra Edukacji Narodowej zostanie
wydane zarządzenie obligujące dyrektorów gimnazjów i liceów do
wyznaczenia

pracowników

dydaktycznych,

którzy

odpowiedzialni za realizacje programu edukacyjnego.
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będą

• Przygotowanie odpowiednich materiałów dydaktycznych oraz
opracowanie przebiegu godziny dydaktycznej.
• Przygotowanie spotu filmowego, odwołującego się do skutków
ubocznych stosowania substancji zabronionych.
• Opracowanie drogi dystrybucji materiałów dydaktycznych.

Tło programu.
Program ma być realizowany w oparciu o kampanię medialną w
środkach masowego przekazu: w telewizji publicznej, radiu i innych
mediach. Dla skutecznej realizacji konieczne jest pozyskanie czasu
antenowego. Jest to możliwe przy pomocy mediów publicznych.
Cele programu.
Przekaz podstawowych założeń programu edukacyjnego, ma na celu
zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko dopingu w sporcie a także
na niewłaściwe stosowanie odżywek i suplementów diety.
Sposób finansowania.
• Środki finansowe Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
• Inne.
Materiały edukacyjno – informacyjne.
• Filmy/Spoty telewizyjne.
• Prezentacje o zjawisku dopingu w sporcie.
• Plakat.
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IV Realizacja programów edukacyjnych
Za wykonanie przygotowania programów oraz ich realizację
odpowiedzialny jest Michał Rynkowski oraz Dariusz Błachnio.

V Ramy czasowe programu
Od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

5.2. Realizacja programu edukacyjnego
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie w roku 2010
kontynuowała rozpoczęty w roku 2009 projekt edukacyjny, którego
głównym celem był wzrost wiedzy i świadomości o zwalczaniu dopingu w
sporcie wśród sportowców młodego pokolenia. W tym celu plan
edukacyjny zakładał:
• obecność Punktu Informacyjnego na imprezach sportowych
(program OUTREACH),
• wizyty i spotkania edukacyjne w Szkołach Mistrzostwa
Sportowego,
• udział w seminariach organizowanych przez Polskie Związki
Sportowe oraz Federację Sportu Młodzieżowego,
• opracowanie

nowych

informacyjnych,
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materiałów

edukacyjnych

i

• ciągłą prace nad doskonaleniem projektu edukacyjnego
(ogólnopolska kampania antydopingowa z udziałem spodków
masowego przekazu),
Wszystkie wymienione rodzaje aktywności edukacyjnej przyniosły
dużo korzyści i przyczyniły się do wzrostu poziomu wiedzy w zakresie
walki z dopingiem w sporcie. Tego rodzaju aktywność jest prowadzona
przez

wszystkie

Narodowe

Agencje

Antydopingowe

w

ramach

postulowanego przez WADA i UNESCO programu edukacyjnego. Według
prowadzonych badań to właśnie szeroka edukacja i informacja okazują się
najbardziej skutecznymi instrumentami do walki z dopingiem w sporcie. Z
drugiej strony inne badania wykazują na wciąż niewystarczający poziom
wiedzy nie tylko zawodników ale również pozostałego personelu
współpracującego. Między innymi z tego właśnie powodu bardzo często
dochodzi do nieświadomego łamania przepisów antydopingowych. Chcąc
takim sytuacjom zapobiegać w przyszłości należy objąć programem
edukacyjnym bardzo szeroka grupę odbiorców i wykorzystywać do tego
celu różnorodne środki. W obecnej sytuacji finansowania przez Komisję
działań edukacyjnych tak realizowany model spełnia w dużym stopniu
rekomendacje międzynarodowych organizacji antydopingowych. Oznacza
to także, iż w następnych latach w miarę pozyskiwania środków
finansowych będziemy rozszerzać działalność proponując nowe pomysły i
nowe rodzaje aktywności na tym polu.
W okresie zimowym oraz wiosennym gościliśmy z Punktem
Informacyjnym na obiektach, gdzie rywalizację toczyli zawodnicy w
ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych i
halowych. Spotkaliśmy się z zawodnikami:
1. biathlonu w Dusznikach Zdroju,
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2. narciarstwa klasycznego w Jakuszycach,
3. panczenistami w Tomaszowie Mazowieckim,
4. łyżwiarzami short tracku w Świdnicy,
5. hokeja w Sosnowcu,
6. koszykówki w Pruszkowie,
7. boksu w Radomiu,
8. zapasów w Teresinie,
9. wioślarstwa w Poznaniu,
10.lekkiej atletyki w Zielonej Górze,
11.pływania w Drzonkowie,
12.pięcioboju nowoczesnego w Drzonkowie,
13.hokeja na trawie w Gnieźnie,
14.piłki ręcznej w Gorzowie Wielkopolskim,
15.kajaków w Poznaniu.
W ramach współpracy z Federacją Sportu Młodzieżowego wzięliśmy
udział w spotkaniach w:
1. Zielonej Górze,
2.

Gdańsku,

3. Spale,
4. Warszawie,
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Tym samym uzupełniliśmy o kolejne województwa program szkoleń z
roku 2009. Na tych spotkaniach przeprowadzonych przez wojewódzkie
oddziały Federacji organizowaliśmy wykłady i prezentacje. Głównym
tematem adresowanym do uczestników spotkania, którymi byli szefowie
wyszkolenia, trenerzy wielu dyscyplin sportu było zapoznanie się z
praktycznymi wskazówkami dotyczącymi kontroli antydopingowej. W
sposób szczególny zwracano uwagę na szkodliwe skutki uboczne
stosowania dopingu farmakologicznego oraz na stosowanie substancji
zabronionych w ramach wyłączeń terapeutycznych (TUE).
Podobną

aktywność

Komisja

prowadziła

na

spotkaniach

organizowanych przez Polskie Związki Sportowe. Mieliśmy możliwość
spotkać się z przedstawicielami:
- Polskiego Związku Kolarskiego,
- Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej,
- Polskiego Związku Zapaśniczego,
- Polskiego Związku Piłki Siatkowej,
- Polskiego Związku Piłki Ręcznej w Polsce,
- Polskiego Związku Narciarskiego,
- Polskiego Związku Kajakowego,
- Polskiego Związku Żeglarskiego.
W trakcie spotkań poruszano podobne tematy jak w przypadku spotkań
z przedstawicielami Federacji Sportu Młodzieżowego. Po zakończeniu
każdego spotkania wszystkim uczestnikom rozdawano opracowane przez
Komisje materiały edukacyjne, informacyjne oraz liczne gadżety.
W 2010 roku w ramach szkoleń dla Szkół Mistrzostwa Sportowego
zorganizowano wizyty w następujących placówkach:
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1. SMS Świdnica (kolarstwo),
2. SMS Toruń (kolarstwo, wioślarstwo),
3. SMS Warszawa (lekka atletyka, 5-bój now. szermierka),
4. SMS Białystok (lekka atletyka),
5. SMS Wrocław (lekka atletyka),
6. SMS Gdańsk (lekka atletyka, gimnastyka, pływanie),
7. SMS Zielona Góra (lekka atletyka, akrobatyka sportowa, pływanie),
8. SMS Kraków (pływanie, kajaki),
9. SMS Oświęcim (pływanie),
10.SMS Racibórz (pływanie, lekka atletyka),
11.SMS Wałcz (kajaki, wioślarstwo),
12.SMS Poznań (kajaki, wioślarstwo),
13.SMS Olsztyn (kajaki, taekwondo),
14.SMS Sosnowiec (hokej na lodzie),
15.SMS Zakopane (skoki narciarskie, łyżwy szybkie, biegi narciarskie),
16.SMS Szczyrk (skoki narciarskie, biegi narciarskie),
17.SMS Szklarska Poręba (biathlon, biegi narciarskie),
18.SMS Duszniki Zdrój (biathlon),

Wszystkie spotkania w szkołach Mistrzostwa Sportowego trwały około
45-60 minut. W tym czasie przedstawiono najważniejsze tematy związane
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z problematyką antydopingową. W sposób szczególny zachęcano
wszystkich uczestników do korzystania ze strony internetowej Komisji,
która daje możliwość pozyskiwania pełnej wiedzy teoretycznej i
praktycznej.
W bieżącym roku wstępnie opracowano projekty dalszych działań
edukacyjnych min. przygotowano zarys kampanii antydopingowej z
udziałem

spotu

telewizyjnego

i

nowej

interaktywnej

podstrony

internetowej. Ponadto opracowano nowe materiały edukacyjne w postaci
plakatu i broszury informacyjnej pt. „Bądź świadomy – bądź czysty” oraz
ulotki instruktarzowej dot. korzystania z materiałów edukacyjnych
znajdujących się na internetowej stronie Komisji.
Organizacja konferencji
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie była współorganizatorem
dwóch konferencji. Pierwsza z nich była konferencja połączona z
warsztatami „Antydoping w Sporcie, która odbyła się w dniach 20-23
października w Hotelu Orle w Sobieszowie. Gospodarzem konferencji była
Pomorska Federacja Sportu Młodzieżowego a jej współorganizatorem
Instytut Sportu w Warszawie. Celem szkolenia było podniesienie wiedzy
trenerów federacji z zakresu walki z dopingiem w sporcie. Druga
konferencja o nazwie „100 lat badań antydopingowych In memoriam
Alfonsi Bukowski”, która odbyła się 4 listopada 2010 r. została
przygotowana wraz z Instytutem Sportu.

Kampania „ Czysta strona medalu”

88

Komisja wzięła udział w kampanii realizowanej przez Polski Związek
Podnoszenia Ciężarów i firmę Main Events Czysta Strona Medalu.
Pracownicy Komisji pełnili role ekspercka i koordynująca projekt.
Kampania odbywała się za pośrednictwme mediów takich jak Przegląd
Sportowy oraz Program 1 Polskiego Radia. Zorganizowane zostało również
spotkanie z reprezentantem polski Szymonem Kołeckim w jednej ze szkół
o profilu sportowym na terenie Warszawy.

Dystrybucja filmu „kontrola antydopingowa”
Film był rozdawany podczas spotkań spotkań wymienionych powyżej.
W sumie rozdano 2700 filmów.

6. Działalność finansowa KdZDwS
Komisja Do Zwalczania Dopingu w Sporcie informuje, że w 2010
roku

z

przekazanych

środków

finansowych

w

wysokości

4085.000,00zł.wykorzystano kwotę zł. 4 077 480,71 co stanowi 99,81 %
całego budżetu.
§ 4010 - Osobowy fundusz płac, planowana i wykorzystana kwota w
wysokości 272 916,00 zł. zatrudnienie to 5,5 etatu
§ 4040 - Wynagrodzenia z Zakładowgo Funduszu Nagród plan i wykonana
w tej samej wysokości tj. 22.084.00zł.
§ 4110 - Naliczenia z tyt. ubezpieczeń społecznych, plan w wysokości 90
300,00 zł. wykonanie 90 296.09 zł. różnica w wysokości 3,91 zł.
została zwrócona do budżetu w dniu 04.01.2011r.
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§ 4120 - Naliczenia z tytułu Funduszu Pracy, planowana kwota to 14
000,00 zł. natomiast wykorzystana 13 895,12 różnica w
wysokości 104,88zł. została zwrócona do budżetu w dniu
04.01.2011r.
§ 4170 - Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, plan w roku 2010 to
kwota 656 000,00 zł wykorzystana na dzień 31.12.2010 suma
655.383,71 pozostałą kwotę w wysokości 616,29 zł. zwrócono do
budżetu 04.01.2011
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia z planowanej kwoty w
wysokości 163 700,00 wykorzystano sumę 163 550,86 zł.
niewykorzystaną kwotę zł. 149,14 zwrócono do budżetu w dniu
04.01.2011.
§ 4300 - Usługi obce , plan na 2010 rok to kwota zł. 2 621 400,00
wykorzystana suma to 2 619 373,60 zł. Różnicę w wysokości 2
026,40 zł. zwrócono do budżetu w dniu 04.01.2011r.
§ 4350 - Usługi internetowe plan 3000,00 zł wykorzystano 2 928,00 zł.
pozostałą kwotę zł. 72 zł. zwrócono jak wyżej.
§ 4360 - Opłaty z tytułu telefonii komórkowej /4-ry telefony/ planowana
kwota 6 400,00 zł. wykorzystano 5971,64 zł. pozostałą sumę w
wysokości 428,36 zł. zwrócono do budżetu w dniu 04.01.2011r.
§ 4370 - Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej plan na 2010rok to kwota 4
100,00 wykorzystano 3 644,08 zł. różnicę w wysokości 455,92 zł.
zwrócono jw.
§ 4380 - Usługi tłumaczeniowe planowano w 2010 roku 9 000,00 zł, a
wykorzystano 8 601,00 zł. pozostałą kwotę złotych 399,00
zwrócono do budżetu 04.01.11
§ 4400 -Opłaty czynszowe planowano 47 500,00 zł. wykorzystano 47
138,48 zł. niewykorzystaną kwotę w wysokości 361,52 zł.
zwrócono jw.
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§ 4410 - Podróże służbowe krajowe plan to kwota zł. 70 000,00
wykorzystano na dzień 31,12.2010 kwotę 69 499,93 Różnicę w
wysokości 500,07 zł. zwrócono do budżetu 04.01.2011r.
§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne, z planowanej sumy w wysokości
39 000,00 zł. wykorzystano kwotę zł. 38 003.51 niewykorzystaną
kwotę w wysokości 996,49 zwrócono do budżetu jw.
§ 4440 - Odpis z tytułu naliczeń na Fundusz Akcji Socjalnej plan i
wykonanie w wysokości 8 000,00 zł.
§ 4470 - Opłaty z tytułu podatku planowano 26 000,00 zł. wykorzystano
25 473,00 zł. Różnicę w wysokości 527,00 zł. zwrócono do
budżetu jw.
§ 4740 - Zakupy papieru do Xero i drukarek plan na 2010 rok 1000,00 zł.
wykorzystano kwotę zł. 820,45 pozostała suma w wysokości
179,55zł została zwrócona jw. do budżetu.
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
plan to kwota zł. 20 600,00 wykonano 20 518,22 zł. zwrócono do
budżetu różnicę w wysokości 81,78 zł.
§ 6060 - Zakup środków trwałych z planowanej kwoty w wysokości
10.000,00 zł. wykorzystano 9 383,02 niewykorzystaną sumę w
wysokości 616,98 zł zwrócono do budżetu w dniu 04.01.2011r.
Podczas 990 wyjazdów w 2010 r.wykonano 2 696 podstawowych
badań,w tym próbek „B” było 8 szt. Badań na EPO wykonano 140 i IRMS
55. Ponadto Komisja po raz pierwszy w 2010r. pobierała krew na hormon
wzrostu, krew była pobrana 13 razy. W sprawozdaniu Rb-28, występują
zobowiązania dotyczące wynagrodzeń z tytułu. Nagrody z Zakładowego
Funduszu Nagród za 2010r.oraz naliczenia z tyt. ubezpieczeń społecznych
wysokość zobowiązania to kwota 28.300,00 zł.
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7. Współpraca międzynarodowa
Przedstawiciele Komisji wzięli udział w pięciu wyjazdach zagranicznych:
•

Bukareszt – konferencja ANADO, 8-9 kwietnia – Michał
Rynkowski, Dariusz Błachnio;

•

Lozanna – konferencja WADA, 13-14 kwietnia – Michał
Rynkowski;

•

Strasburg – Grupa Monitoringowa T-DO, 3-4 maja – Michał
Rynkowski;

•

Strasburg – CAHAMA, 5 maja – Michał Rynkowski;

•

Strasburg – T-DO ED, 18 czerwca – Dariusz Błachnio;

•

Warszawa – Spotkanie z UEFA, 29-30 czerwca;

•

Warszawa – Spotkanie z przedstawicielami WADA, 31 sierpnia;

• Strasburg – CAHAMA, 9 września – Michał Rynkowski
•

Colorado Springs – ANADO, 3-5 listopada – Michał Rynkowski,
Piotr Wójcik.

• Strasburg – Grupa Monitoringowa T-DO, 8-9 listopada – Jerzy
Smorawiński
• Strasburg – CAHAMA, 10 listopada – Jerzy Smorawiński
Bukareszt – ANADO (Stowarzyszenie Narodowych Organizacji
Antydopingowych)
Celem konferencji była ocena globalnej polityki w zakresie
przeprowadzania badań antydopingowych oraz określeni bieżących
aspektów związanych z walką z dopingiem w sporcie.

Tematyka

konferencji

programu

dotyczyła:

Rumuńskiego

edukacyjnego

antydopingowego, przygotowań organizacyjnego komitetu London 2012
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do Igrzysk Olimpijskich, statusu metody użycia płytek krwi w leczeniu
kontuzji

zawodników,

oceny

praktycznego

zastosowania

Międzynarodowego Standardu Badań, programu jakości ANADO oraz
przygotowań na konferencję WADA w Lozannie

Lozanna – WADA(Światowa Organizacja Antydopingowa)
Konferencja była ukierunkowana głównie na ocenę efektywności
Międzynarodowego

Standardu

Badań

oraz omówienie

współpracy

pomiędzy federacjami międzynarodowymi a narodowymi agencjami
antydopingowymi. Najwięcej czasu zostało poświęcone systemowi
zbierania informacji o miejscu i czasie pobytu zawodników. Zostały
przeprowadzone warsztaty tematyczne dotyczące różnych aspektów
stosowania Międzynarodowego Standardu Badań. Na konferencji zostały
omówione: antydopingowy program realizowany przez Międzynarodową
Federację Tenisa (ITF), kwalifikowanie dyscyplin sportu to grup ryzyka,
edukacja

zawodników

w

zakresie

stosowania

sytemu

ADAMS,

płaszczyzny współpracy pomiędzy federacjami międzynarodowymi a
narodowymi agencjami antydopingowymi, wyzwania stające przed
Światową Agencją Antydopingową.

Strasburg – T-DO
Podczas
podsumowujące

konferencji

zostały

przedstawione

sprawozdania

działalność grup roboczych (grupa naukowa, grupa

edukacyjna, grupa ochrony danych osobowych, grupa kwestii prawnych).
Zostały poruszone między innymi kwestie takie jak: współpraca z EPAS,
współpraca z Pharmacopeia, współpraca z Komisją Europejską, współpraca
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z UNESCO, ochrona danych osobowych, współpraca ze Światową Agencją
Antydopingową.

Strasburg – CAHAMA
Przedstawiciele Rady Europy w dniu 5 maja zebrali się w celu
uzgodnienia linii polityki krajów członkowskich

oraz dalszego

postępowania wobec Światowej Organizacji Antydopingowej. Podczas
spotkania

doszło

do

wymiany

poglądów

ze

Światową

Agencją

Antydopingową na temat: niezależności laboratoriów akredytowanych
przez WADA, idei powołania laboratoriów o nieakredytowanym statusie,
które współpracowałyby w Światowym Programie Antydopingowym,
stworzenia światowej bazy leków oraz zagadnień związanych z
przeprowadzaniem badań na zawodników należących do RTP.

Strasburg – T-DO ED
W dniach 18 czerwca w Strasburgu odbyła się konferencja grupy
edukacyjnej działającej w ramach grupy monitoringowej Rady Europy
T-DO. Tematyka spotkania dotyczyła stricte programów edukacyjnych,
realizowanych przez różne organizacje antydopingowe. Najważniejszymi
punktami debat były: implementacja wytycznych Światowej Agencji
Antydopingowej w zakresie prowadzenia efektywnych programów
edukacyjnych, planach na 2011 r., oraz narzędzi jakimi posługują się
poszczególni

uczestnicy

spotkania

dotyczącymi

przeprowadzania programów edukacyjnych.
Warszawa – spotkanie z UEFA
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skutecznego

W dniach 29-30 czerwca odbyło się spotkanie robocze z delegacją z
UEFA, którą reprezentowali Caroline Thom oraz Gunter Gmeiner. Na
spotkanie zostali

zaproszeni

również przedstawiciele Komisji

do

Zwalczania Dopingu w Sporcie prof. Jerzy Smorawiński oraz dyrektor
Michał Rynkowski, przedstawiciele Zakładu Badań Antydopingowych
dyrektor Andrzej Pokrywka oraz kierownik Dorota Kwiatkowska.
Koordynatorem spotkania była spółka PL2012. Spotkanie dotyczyło
współpracy pomiędzy UEFA a polskimi organizacjami antydopingowymi
w zakresie przeprowadzania kontroli antydopingowych oraz dokonywania
analiz próbek pobranych przed i podczas turnieju. Finałem spotkania było
ustanowienie grupy roboczej ds. kontroli antydopiongowej podczas
EURO2012 w skład, której weszli Elżbieta Lipska PL2012, Dorota
Kwiatkowska (ZBA) oraz Michał Rynkowski (KdZDwS).

Warszawa – Spotkanie z przedstawicielami WADA
Spotkanie otworzył i prowadził Pan prof. Jerzy Smorawiński.
Uczestnicy zatwierdzili agendę spotkania /załącznik nr 1/. Spotkanie
rozpoczęło się od prezentacji Panów Rafała Piechoty i Michała
Rynkowskiego.
1.

Rafał Piechota przedstawił gościom nową ustawę o sporcie z dnia 25
czerwca 2010, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów zawartych
w rozdziale 9 poświęconym zwalczaniu dopingu w sporcie, wskazując
przy tym na różnice pomiędzy naszymi regulacjami, a regulacjami
Światowej Agencji Antydopingowej.

95

2.

Michał Rynkowski przedstawił zarysy funkcjonowania Komisji do
Zwalczania Dopingu w Sporcie. Poinformował zebranych o tym, iż
jest to instytucja rządowa, finansowana i nadzorowana przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki, ale jednocześnie niezależna i
autonomiczna

przy

podejmowaniu

decyzji

dot.

kontroli

antydopingowych oraz działalności edukacyjnej.
Pan Rynkowski przedstawił budżet Komisji w 2010 r. oraz zakres jej
działalności tj.:
• przeprowadzania kontroli antydopingowych,
• prowadzenia działalności edukacyjnej,
• współpracy z organizacjami międzynarodowymi,
• przygotowywania rozwiązań prawnych,
zaznaczając przy tym, iż podczas prac nad obecnie obowiązującą
ustawą Komisja została pozbawiona możliwości wykonania ostatniego
z zadań.
Ponadto, Pan Rynkowski poinformował przedstawicieli WADA o
planach Komisji na 2010 r., tj. o:
• implementacji systemu ADAMS, pod warunkiem, iż uda nam
się

uzyskać

pozwolenie

Głównego

Inspektora

Danych

Osobowych /w przypadku negatywnej oceny tego systemu
przez GIODO, będziemy zmuszeni przygotować własny
system/,
• przygotowaniu RTP /Registered Testing Pool/ i wprowadzeniu
do niego, na początek, 40 zawodników,
• zwiększeniu testów na hormon wzrostu i EPO,
• przygotowywaniu ogólnokrajowej kampanii antydopingowej/
antysteroidowej, skierowanej do mężczyzn
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• akcjach edukacyjnych skierowanych do zawodników, trenerów i
personelu medycznego
Pan Rynkowski przedstawił także rolę jaką odgrywa Komisja w
przeprowadzaniu kontroli antydopingowych. I tak:
• podstawowym aktem, na którym opieramy swoją działalność
jest ustawa sporcie, ale szczegółowy opis kontroli znajduje się
w Regulaminie Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie,
który odwołuje się do Międzynarodowego Standardu Badań,
• aby

zapewnić

najwyższe

standardy

kontroli

oraz

ich

udokumentowania wdrożony został system ISO 9001:2008,
• podpisaliśmy umowę z ANADO „Anti–Doping Service”,
pozwalającą nam na przeprowadzanie kontroli poza granicami
kraju oraz na zlecenie z zagranicy,
• kontrole

antydopingowe

planowane

są

przez

Wydział

Zarządzania Badaniami oraz Zespół Planowania Badań i Oceny
Wyników Próbek Biologicznych
3.

Pan Piechota omówił procedury dyscyplinarne obowiązujące w
Polsce, a opierające się na poniższym schemacie:
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie
/NADO/
↓
informacja o złamaniu przepisów antydopingowych
↓
związek sportowy
↓
przesłuchanie
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↓
sankcja

4.

Po wysłuchaniu prezentacji uczestnicy spotkania przeszli do rozmów.
Rune Andersen rozpoczął swoją wypowiedź od stwierdzenia, iż na
świecie istnieją 2 ścieżki antydopingowe: rządowa - opierająca się na
konwencji UNESCO oraz sportowa – opierająca się na Światowym
Kodeksie Antydopingowym. Kraje europejskie, w tym Polska, są
zobowiązane do przestrzegania obu międzynarodowych konwencji
antydopingowych.
Pan Andersen zwrócił uwagę na to, iż Polska wprowadziła w nowej
ustawie minimum. W związku z tym padło pytanie, co z resztą
przepisów zawartych w kodeksie WADA – np. z art.10 ? Jak
planujemy wdrożyć pełny zakres kodeksu ? WADA nie wymaga od
Polski, aby tymi sprawami zajmowała się strona rządowa, albowiem to
organizacje antydopingowe są odpowiedzialne za wdrożenie tych
przepisów (to podpisują Światowy Kodeks Antydopingowy, są zatem
zobligowane do zarówno do wprowadzenia, jak i do przestrzegania
jego zasad).
W odpowiedzi prof. Andrzej Wach poinformował gości z WADA o
tym, iż polscy prawnicy mają różne poglądy na temat przepisów
antydopingowych – prof.

Wach jest

zwolennikiem regulacji

szczegółowych, a zatem stworzenia odrębnej ustawy o zwalczaniu
dopingu w sporcie, a obecny na sali Pan prof. Andrzej Szwarc
reprezentuje przeciwny nurt, tzn. że prawo nie powinno regulować
tychże kwestii.
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Ponadto prof. A. Wach stwierdził, że Polska nie miałaby problemu z
wprowadzeniem przepisów zawartych w Światowym Kodeksie
Antydopingowym, gdyby był on częścią Konwencji UNESCO
podpisanej przez nasz kraj i będącej dla nas aktem nadrzędnym.
Prof. Andrzej Szwarc uważa, iż państwo nie powinno tworzyć
specjalnych regulacji dla sportu, jeżeli z powodzeniem dają się
wykorzystać w sporcie ogólne regulacje prawne (z tego też powodu
nie ma odrębnych aktów w innych krajach, m.in. w Niemczech czy
Norwegii)
Prof. A. Szwarc stwierdził, iż w chwili obecnej trudno będzie przyjąć
odrębną ustawę o zwalczaniu dopingu, która przyjmowałaby
wszystkie postanowienia Światowego Kodeksu Antydopingowego.
Opowiedział się zatem za wprowadzeniem powyższych zapisów do
regulacji wewnętrznych Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
Pozostaje tylko pytanie, czy tą sprawą powinien zająć się Minister
Sportu czy sama Komisja?
Prof. Szwarc zwrócił też uwagę na istotny fakt, iż nie tylko Polska ma
problem z implementacją Światowego Kodeksu Antydopingowego –
również w innych krajach jest to sprawa mocno kontrowersyjna. Pan
Profesor sprzeciwił się wprowadzeniu przepisów karnych w sporcie –
zwrócił uwagę na to, że w krajach które takie przepisy wprowadziły
(Grecja, czy Hiszpania), nie znalazły one do tej pory zastosowania –
są martwe.
Pan R. Piechota spytał przedstawicieli WADA, czy akceptują przepisy
ustawy o sporcie, na co Pan Emiliano Simonelli odpowiedział, iż jest
to krok naprzód w stosunku do 2009 r., ale to zbyt mało. Pan
Simonelli zwrócił uwagę na to, iż np. w kolejnej ustawie o sporcie
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powinna zostać rozszerzona (doprecyzowana) definicja sportowca, tak
jak to jest w WADA Code, gdzie mianem sportowca określa się każdą
osobę przygotowującą się do uprawiania sportu, a nie tylko do
zawodów jak to jest w polskiej ustawie. Ponadto ważne jest, aby
Polska znalazła instrument prawny, który będzie dotyczył wszystkich
aktorów sceny sportowej w kraju.
Pan prof. J. Smorawiński powiedział, że Komisja czuje spoczywającą
na niej odpowiedzialność za wprowadzenie zasad zawartych w
Światowym Kodeksie Antydopingowym i zależy nam na znalezieniu
rozwiązania obecnej sytuacji. Wyjaśnił, iż w latach 90-tych XX w.,
gdy Polska miała inne ustawodawstwo istniały akty niższego rzędu,
które szczegółowo opisywały procedury i inne kwestie i były zgodne z
obowiązującą konwencją antydopingową. W tej chwili nasze
ustawodawstwo zmieniło się i nie daje nam takiej możliwości.
Ponieważ jednak chcemy by nasze przepisy były zgodne z
wymaganiami WADA, prof. Smorawiński zaproponował, aby
wprowadzić je do statutu Komisji.

E. Simonelli chciałby, aby Komisja przyjęła ogólne regulacje, ale pod
warunkiem, że WADA uzyskałaby pewność, że będą one miały
automatyczne zastosowanie do wszystkich federacji, sportowców i
wszelkich organizacji zaangażowanych w sport.
Wg R. Piechoty może być problem z kwestią automatycznego
zastosowania tychże regulacji przez wszystkie podmioty sportowe –
gdyż

1. Komisja nie ma władzy nad związkami sportowymi 2.

Minister ma ograniczoną władzę, ponieważ nie wszystkie organizacje
sportowe są polskimi związkami w rozumieniu ustawy o sporcie.
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Prof. A. Szwarc powiedział, iż podczas prac nad ustawą poruszana
była kwestia odpowiedzialności za sankcje i została ona pozostawiona
związkom sportowym. Niemniej po uchwaleniu ustawy Minister
Sportu i Turystyki miał zainicjować prace nad wzorcowym
regulaminem dyscyplinarnym, który miałby zostać przedstawiony
związkom sportowym, które z kolei wprowadziłyby go do swoich
regulacji. Ów wzorcowy regulamin nie będzie aktem prawnym, ale z
tytułu zwierzchnictwa Ministra on sam (Minister) będzie wpływał na
związki, by ich regulaminy zawierały określone regulacje.
Przedstawiciele WADA chcieli wiedzieć skąd mamy pewność, że
związki zgodzą się na taką propozycję, oraz jakie konsekwencje
poniosą te związki, które nie zastosują się do zaleceń Ministra.
Prof. A. Szwarc odpowiedział, iż we wzorcowym regulaminie będzie
odwołanie do WADA Code i innych regulacji WADA i związki będą
musiały wskazać je w swoich regulaminach.
Jeśli chodzi o kwestię egzekwowania tych zapisów od związków, to
ustawa o sporcie upoważnia Ministra do sprawowania kontroli nad
nimi – to Minister zatwierdza ich statuty. Jeżeli zatem statut nie będzie
odpowiadał wzorcowi ministerialnemu, to Minister będzie mógł
odmówić zatwierdzenia statutu.
Prof. J. Smorawiński powiedział, że w przyszłości, istnieje możliwość
wprowadzenia nowelizacji ustawy o sporcie, która pozwoli Ministrowi
wydać akt niższego rzędu (rozporządzenie), zawierający wszystkie
niezbędne uregulowania – niestety rozpoczęcie prac nad nowelizacją
ustawy to okres kilkunastu miesięcy.
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R. Andersen zaproponował, by na razie, dopóki nie zostaną
wprowadzone powyższe zmiany, dać związkom do podpisania
dokument o nazwie „NADO Rules” stanowiący spis najważniejszych
przepisów kodeksu WADA.
Podsumowanie
Na spotkaniu w dniu 31 sierpnia 2010r. ustalono:
• Rozpatrzyć możliwość nowelizacji ustawy o sporcie,
• Strona polska zobowiązała się do podjęcia działań, których
celem będzie wprowadzenie dokumentu o nazwie „NADO
Rules” do porządków Polskich Związków Sportowych,
• Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie zobowiązała się do
wprowadzenia „NADO Rules” do własnych regulacji.
Strasburg – CAHAM EX
9 września odbyło się kolejne spotkanie CAHAMA o charakterze
ekstraordynaryjnym. Na spotkaniu był poruszany temat nowej listy
substancji i metod zabronionych oraz zrewidowanego międzynarodowego
standardu dla celów terapeutycznych.
Colorado Springs – ANADO
W dniach 2-5 listopada 2010 r. odbyło się spotkanie członków
ANADO (Stowarzyszenia Narodowych Agencji Antydopingowych), które
przebiegało w podziale na 3 bloki tematyczne. Pierwszym z nich było
spotkanie Zarządu ANADO, na którym zostały postawione bieżące sprawy,
dotyczące trudnej sytuacji finansowej stowarzyszenia, konieczności
wprowadzenia zmian w statucie organizacji, które polegałyby na
rozdzieleniu organizacyjnym Stowarzyszenia od Anti-Doping Service
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(jednostki zajmującej się koordynacją i przeprowadzaniem badań
antydopingowych). Ostatnim punktem niniejszego bloku były wybory do
Zarządu Stowarzyszenia.
Drugi blok stanowił cykl wykładów oraz bieżących spostrzeżeń na
temat kierunku w którym powinny iść działania wszystkich organizacji
antydopingowych oraz szerzej państw/rządów będących sygnatariuszami
międzynarodowej konwencji UNESCO. Kierunek, który wyklarował się
podczas konferencji związany był z wprowadzeniem bardziej efektywnych
systemów zarządzania badaniami, które są oparte o dane wywiadowcze,
uzyskane przede wszystkim za pomocą internetu. Tę cześć można nazwać
wdrożeniem

systemu

przeprowadzania

„inteligentnych”

badań

antydopingowych.
Ostatni blok stanowiły warsztaty wyczerpujące tematykę systemu
„inteligentnych” badań antydopingowych oraz efektywnego zarządzania
narodowymi agencjami antydopignowymi.

Strasburg – T-DO
Podczas
podsumowujące

konferencji

zostały

przedstawione

sprawozdania

działalność grup roboczych (grupa naukowa, grupa

edukacyjna, grupa ochrony danych osobowych, grupa kwestii prawnych).
Zostały poruszone między innymi kwestie takie jak: współpraca z EPAS, ,
współpraca z Komisją Europejską, współpraca z UNESCO, ochrona
danych osobowych, współpraca ze Światową Agencją Antydopingową.

Strasburg – CAHAMA
Przedstawiciele Rady Europy w dniu 10 listopada zebrali się w celu
uzgodnienia linii polityki krajów członkowskich
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oraz dalszego

postępowania wobec Światowej Organizacji Antydopingowej. Podczas
spotkania

doszło

do

wymiany

poglądów

ze

Światową

Agencją

Antydopingową na temat przepływu danych osobowych za pomocą
systemu ADAMS. I związanych z tym konsekwencji.

8. Planowane działania
W 2011 r. planowane są następujące działania:
•

Dalszy rozwój programów edukacyjnych i ich realizacja.

•

Wyjazdy

edukacyjne:

Ogólnopolska

Olimpiada

Młodzieży

2011 r. edycja letnia wiosenna i zimowa (3 wyjazdy), szkolenia dla
zarządów związków sportowych, trenerów oraz lekarzy sportowych.
•

Wystąpienie do Urzędu Ochrony Danych osobowych o opinię w
sprawie używania systemu ADAMS.

• Koordynowanie programu wdrażania regulacji WADA do porządku
prawnego polskich związków sportowych.
• Opracowanie regulaminu kontroli antydopingowych.
• Zakup zestawów pojemników służących do transportu próbek moczu
i krwi 2500 szt. oraz wyposażenia koniecznego do prawidłowego
transportu próbek krwi, w tym:
o 2450 pojemników służących do transportu moczu,
o 50 pojemników służących do transporty krwi, oraz
odpowiedniej aparatury służącej do pobierania krwi od
zawodników.
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•

Przygotowanie projektu polskiej wersji listy substancji i metod
zabronionych na 2012 r.

• Opracowanie kompleksowego sprawozdania z działalności KdZDwS
w wersji polskiej i angielskiej.
•

Wprowadzenie RTP (Register Testing Pool).

•

Rozwijanie rozpoczętej w 2009 r. budowy zespołów kontrolnych w
Krakowie i Gdańsku.

• Rozwój programu badań krwi.

9. Realizacja podjętych zadań
•

Rozszerzenie

składu

Komitetu

Wyłączeń

dla

Celów

Terapeutycznych. +
• Wyjazdy edukacyjne: Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2010
(4 wyjazdy), szkolenia dla zawodników, trenerów przedstawicieli
związków sportowych. +
•

Stworzenie anglojęzycznej wersji strony internetowej. +

•

Stworzenie nowej bazy leków. +

•

Zwiększenie ilości badań na obecność erytropoetyny. +

•

Implementacja systemu ADAMS w ograniczonym zakresie, nie
obejmującym wysyłania danych osobowych. +

• Dookreślenie

zakresu

obowiązków

pracowniczych

po

zatwierdzeniu przez Ministra Sportu i Turystyki nowego
regulaminu KdZDwS. +
• Wprowadzenie badań krwi +
• Rozwijanie rozpoczętej w 2009 r. budowy zespołów kontrolnych
w Krakowie i Gdańsku +
• Przygotowanie RTP (Register Testing Pool) +/-
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• Opracowanie kompleksowego sprawozdania z działalności
KdZDwS w wersji polskiej i angielskiej +
•

Przygotowanie projektu polskiej wersji listy substancji i metod
zabronionych na 2011 r. +

• Zakup zestawów pojemników służących do transportu próbek
moczu i krwi 2500 szt. oraz wyposażenia koniecznego do
prawidłowego transportu próbek krwi, w tym:
o 2450 pojemników służących do transportu moczu,
o 50 pojemników służących do transporty krwi, oraz

odpowiedniej aparatury służącej do pobierania krwi od
zawodników. +
•

Pełne wdrożenie programu informatycznego „antybaza” w
zakresie stworzenia regulacji prawnych nakładających obowiązek
umieszczania danych o miejscu i czasie treningów na wybrane
polskie kluby sportowe. +/-

•

Opracowanie regulaminu kontroli antydopingowych. +/-

•

Opracowanie uproszczonego programu działania na lata 20112015 spójnego z programem ze Strategią Rozwoju Sportu w
Polsce do 2015 Ministerstwa Sportu i Turystyki. +/-

• Wystąpienie do Urzędu Ochrony Danych osobowych o opinię w
sprawie używania systemu ADAMS. • Organizacja spotkania roboczego z przedstawicielami Swiatowej
Agencji Antydopingowej w sprawie zgodności polskich regulacji
antydopingowych z regulacjami WADA. +
•

Współorganizacja seminarium antydopingowego pt. 100 lat
badań antydopingowych. In memoriam Alfons Bukowski. +

• Wyjazdy edukacyjne: Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
2010 r. edycja letnia i zimowa szkolenia dla zarządów związków
sportowych, trenerów oraz lekarzy sportowych. +
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• Dalszy rozwój programów edukacyjnych. +
• Realizacja programu edukacyjnego.+
Legenda:
+ oznacza realizację zadania
- oznacza brak realizacji
+/- oznacza zadanie w trakcie realizacji
W imieniu Przewodniczącego Komisji,
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