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podczas posiedzenia w Montrealu wyraziła 
protest przeciwko uczestnictwu rosyjskiego 
ministra sportu Olega Matytsina w Konferencji 
Państw Stron Międzynarodowej Konwencji 
o zwalczaniu dopingu w sporcie UNESCO 
(COP8). Polska rodzina antydopingowa zawsze 
opowiada się po stronie wartości: - Rozumiemy, 
że może to być postrzegane jako decyzja 
polityczna, ale zdecydowanie uważamy, że 
UNESCO jako organizacja stojąca na straży    

promocji wartości demokratycznych i sporto-
wych powinna zareagować – podsumowała 
Krupka.

Anna Krupka, Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sportu i Turysty-
ki, a także członek Zarządu 

www.antydoping.pl

WITOLD BAŃKA PONOWNIE WYBRANY NA PREZYDENTA WADA.  

- Ten wybór na kolejną kadencję to dla mnie 
prawdziwy zaszczyt, dowód zaufania, 
ale i wielka odpowiedzialność – skomentował 
Witold Bańka. 
Ostatnie trzy lata pod przewodnictwem Witol-
da Bańki to okres dynamicznego rozwoju 
WADA i światowego systemu antydopingowe-
go. Jedna z najważniejszych zmian to szeroko 
zakrojona reforma zarządzania, która miała 

wielki wpływ na efektywność pracy organizacji 
i zwiększyła w niej rolę zawodników. 
Druga kadencja Prezydenta Bańki rozpocznie 
się 1 stycznia 2023 r. i potrwa do końca 
2025 r. Wiceprezydentem organizacji pozosta-
je, pochodząca z Chin, wielokrotna mistrzyni 
olimpijska i świata w short tracku – Yang Yang.   

W Montrealu Zarząd Światowej 
Agencji Antydopingowej 
(WADA) jednogłośnie wybrał 
Witolda Bańkę na kolejną trzy-
letnią kadencję w roli prezyden-
ta organizacji. Polak otrzymał 
jednomyślne poparcie wszyst-
kich przedstawicieli rządów, jak 
i światowych liderów ruchu 
sportowego.

JEDNOGŁOŚNA DECYZJA ŚWIATOWYCH LIDERÓW RUCHU SPORTOWEGO I RZĄDÓW

SEKRETARZ STANU ANNA KRUPKA Z MOCNYM PRZESŁANIEM 

 PODCZAS ZARZĄDU WADA
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Działalność grupy polegała na wytwarzaniu 
substancji zabronionych w sporcie, a należących 
do grup wskazanych w załączniku nr 1 
do Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu 
dopingu w sporcie tj. steroidów anaboliczno-en-
drogennych, hormonów peptydowych, czynni-
ków wzrostu, substancji pokrewnych i mimety-
ków, modulatorów hormonów i metabolizmu 
oraz imporcie z Azji bez zezwolenia innych 
produktów leczniczych nie znajdujących się 
w Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczo-
nych do Obrotu na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, w tym wycofanych 
z obrotu z uwagi na stwierdzone działania 
niepożądane.
Jak ustalono, sprzedawane środki nie odpowia-
dały obowiązującym warunkom jakości i mogły 
spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia 
i życia wielu osób.
Handel środkami odbywał się za pomocą 
sklepów internetowych, które zrealizowały 
ponad 25 tys. zamówień na kwotę 4,8 mln zł. 
Sprzedaż wysyłkową prowadzono z terenu 
Polski do innych krajów Europy, jak również 
do co najmniej 30 krajów z obszaru Ameryki 
Północnej, Ameryki Południowej, Azji, a także 
Australii i Oceanii.

CBŚP wspólnie z Prokuraturą 
Okręgową w Gliwicach zatrzy-
mało 7 osób podejrzanych 
o udział w zorganizowanej 
grupie przestępczej, która wy-
twarzała i wprowadzała 
do obrotu m.in. substancje ana-
boliczne, hormony i czynniki 
wzrostu. Wsparcia śledczym 
udzieliła Polska Agencja Anty-
dopingowa (POLADA). 

GANG SPRZEDAJĄCY STERYDY ROZBITY POLADA  

UDZIELIŁA WSPARCIA ŚLEDCZYM



5.

www.antydoping.pl

MUNDIAL NA DOPINGU

Badania dopingowe na Mistrzostwach 
Świata przeprowadzono po raz pierwszy 
w 1966 roku na mundialu w Anglii. Po każdym 
meczu typowano do badania po jednym 
graczu z każdego zespołu. Debiutantami w tym 
zakresie, po spotkaniu otwarcia Anglia – 
Urugwaj, byli Bobby Charlton i Ricardo Rocha. 
Na czele komisji medycznej stanął jugosło-
wiański profesor Michajło Andrejević, który po 
turnieju ogłosił, że nie wykryto ani jednego 
przypadku nielegalnego wspomagania. Wiele 
lat później naukowcy z berlińskiego Uniwersy-
tetu Humboldta odkryli jednak jego list dato-
wany na 29 listopada 1966 r., w którym infor-
mował o wykryciu śladów pochodnej efedryny 
w trzech próbkach należących do piłkarzy RFN. 

Co prawda pierwsze kontrole antydopingowe 
wprowadzono w 1966 r., ale pierwszy skandal 
dopingowy to rok 1954 i Mistrzostwa Świata 
w Szwajcarii. Grająca tam fantastycznie druży-
na Węgier została w finale nieoczekiwanie 
pokonana przez reprezentację RFN, 
w czym miała pomóc metamfetamina przyjęta 
przed meczem. Pierwszy oskarżenie wysunął 
kapitan Reprezentacji Węgier Ferenc Puskas 
na łamach "l’Equipe" w 1956 r., za dowód  

Na mundialu w Anglii, w 1966 r. wielkie zain-
teresowanie budziła też reprezentacja Korei 
Północnej, bowiem Azjaci przywieźli ze sobą 
przemysłowe zapasy żeńszenia. Co prawda, 
WADA nie klasyfikuje żeńszenia wśród środków 
dopingujących, natomiast prawdopodobnie 
nie jest przypadkiem, że syberyjską jego 
odmianę zażywali radzieccy astronauci, jako 
środek skutkujący wyraźnym wzrostem wydol-
ności, przekładającym się na zwiększenie efek-
tywności treningu oraz ułatwienie adaptacji 
organizmu. Być może miało to wpływ 
na niespodziewaną wygraną Koreańczyków 
z Włochami (1:0) czy wcześniejsze rozgromie-
nie przez nich Australii (9:2) w dwumeczu 
eliminacyjnym rozegranym na neutralnym 
terytorium w Kambodży. 

Trwający piłkarski mundial 
w Katarze budzi zainteresowa-
nie kibiców na całym świecie. 
Przy tej okazji przywołuje się 
także przypadki naruszania 
przepisów antydopingowych 
podczas wcześniejszych mi-
strzostw. Oto kilka z nich:

  CZYLI HISTORIA MISTRZOSTW  ŚWIATA Z INNEJ PERSPEKTYWY

podając opakowania po zakazanych medyka-
mentach , które zostały znalezione w szatni 
RFN.  
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Na Mundialu w Katarze także zobaczyliśmy 
piłkarzy z dopingowymi wpadkami na koncie. 
Mowa, między innymi, o bramkarzu Kamerunu. 
André Onana, 5 lutego 2021 roku, będąc bram-
karzem Ajaxu Amsterdam, został zawieszony 
przez UEFA na okres 12 miesięcy z powodu 
wykrycia w próbce moczu niedozwolonej 
substancji o nazwie Furosemid. Obecnie został 
zawieszony przez selekcjonera za niewłaściwe 
zachowanie na boisku. Reprezentacja Brazylii 
z kolei ma w swoich szeregach Freda. W organi-
zmie zawodnika wykryto zabronione substancje 
(także niedozwolony diuretyk – hydrochloro�a-
zyd) podczas turnieju Copa America. Bez swojej 
wielkiej gwiazdy gra także Arabia Saudyjska. 
Fahad Al-Muwallad, w marcu został zawieszony 
na półtora roku za stosowanie niedozwolonych 
środków. Wznowił treningi znacznie wcześniej
i początkowo znalazł się w kadrze, ale trener 
Herve Renard po konsultacji ze Światową Agen-
cją Antydopingową (WADA), postanowił nie 
zabierać go do Kataru. To zresztą nie pierwszy 
raz, gdy 28-letni al-Muwallad ma problemy 
w związku ze stosowaniem niedozwolonych 
środków. Z tego powodu został już zawieszony 
na 12 miesięcy w 2019 roku.

Wreszcie najgłośniejszy przypadek dopingu 
miał miejsce na Mistrzostwach Świata  w USA, 
które odbyły się w 1994 r. . To wtedy dokonał się 
ostateczny upadek piłkarskiego Boga - Argentyń-
czyka Diego Maradony. Po grupowym meczu 
Argentyny z Nigerią (2:1) do Maradony podeszła 
pielęgniarka, informując go, że został wylosowa-
ny do kontroli. Zeszli z boiska trzymając się za 
ręce. Trzy dni później do sztabu Argentyny nade-
szła wiadomość, że wynik jest pozytywny – 
u Maradony wykryto aż 5 substancji (efedryna, 
fenylopropanoloamina, pseudoefedryna, 
non-pseudoefedryna i metylefedryna). 

Niepokojące są także doniesienia hakerów 
z grupy "Fancy Bears", którzy mieli dotrzeć 
do dokumentów Światowej Agencji Antydopin-
gowej (WADA) dotyczącej zażywania środków 
dopingujących przez piłkarzy rywalizujących 
w mistrzostwach świata w 2010 roku, które 
odbyły się w RPA. Właśnie podczas tego turnieju 
pozytywny wynik kontroli antydopingowej 
miało mieć 25 piłkarzy z najlepszych reprezenta-
cji na świecie. Znalazło się na niej m.in. aż pięciu 
Argentyńczyków, czterech Niemców, po dwóch 
reprezentantów Włoch i Algierii oraz jeden 
gracz drużyny Holandii. Informacje te są jednak 
niepotwierdzone i ciężko oceniać nawet ich 
wiarygodność.

I my Polacy mieliśmy swój dopingowy incy-
dent. Dzień po meczu z Argentyną, 
a przed spotkaniem z Hai� podczas Mistrzostw 
Świata w 1974 r. zachodnioniemiecki "Bild" 
doniósł, że u jednego z Polaków (Antoniego 
Szymanowskiego) wykryto niedozwolone 
wspomaganie. Na szczęście w rzeczywistości 
chodziło o reprezentanta Hai� Ernsta Jean-Jo-
sepha. Zawodnik został w trybie pilnym wyrzu-
cony z mistrzostw, a bez niego reprezentacja 
z Karaibów uległa Polsce 0-7. 



KARY FINANSOWE ZA DOPING W FINLANDII  
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 dyskwalifikacji, ale ponieważ zawodnik przyznał 
się do winy i zaakceptował karę, dyskwalifikację 
zredukowano o rok. Do rywalizacji będzie mógł 
powrócić w czerwcu 2025 roku.

Czwarty zawodnik igrzysk olimpijskich w Tokio, 
mający najlepszy wynik na świecie w tym roku, 
nie będzie mógł w związku z tym wystąpić 
na igrzyskach w Paryżu w 2024 roku. Jak podała 
Amerykańska Agencja Antydopingowa (USADA), 
Garre� Scantling trzykrotnie w ciągu 12 miesię-
cy naruszył przepisy dotyczące wskazania miej-
sca swojego pobytu. Ponadto miał sfałszować 
jeden z maili w tej sprawie. W związku z tym 
nałożono na niego pełną karę czterech lat  

www.antydoping.pl

GARRETT SCANTLING ZOSTAŁ ZDYSKWALIFIKOWANY 

NA TRZY LATA

Amerykański dziesięcioboista 
Garrett Scantling został zdys-
kwalifikowany na trzy lata 
za złamanie przepisów antydo-
pingowych. 

Międzynarodowa Federacja 
Sambo (FIAS) jest kolejną, która 
zdecydowała się na delegację 
swych działań antydopingowych 
do Międzynarodowej Agencji 
Badań Antydopingowych (ITA) 
w celu niezależnego i profesjonalnego zarządza-
nia tymi działaniami. ITA będzie odtąd przepro-
wadzać cały program antydopingowy FIAS, 
zarówno w zakresie kontroli antydopingowych 
podczas zawodów, jak i poza nimi.

AGENCJI BADAŃ ANTYDOPINGOWYCH  

KOLEJNA FEDERACJA SPORTOWA W MIĘDZYNARODOWEJ 



Były badmintonista i wybitny działacz sportowy 
służył ruchowi olimpijskiemu w różnych rolach. 
Był przewodniczącym zespołu „Team GB” (Bry-
tyjskiego Komitetu Olimpijskiego), wicepreze-
sem MKOl, prezydentem Światowej Agencji 
Antydopingowej (WADA), prezesem Brytyjskiej 

Federacji Badmintona oraz członkiem Zarządu 
Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Londyn 2012. 

SIR CRAIG REEDIE Z NAGRODĄ 

kilku biomarkerów modułu hematologicznego 
paszportu biologicznego sportowca (ABP), 
takich jak odsetek re�kulocytów (%RET) 
i poziom hemoglobiny (HGB). Zatem wstrzyknię-
cie żelaza może być czynnikiem zakłócającym 
w analizach antydopingowych o czym powinni 
pamiętać sportowcy znajdujący się w progra-
mie.

www.antydoping.pl
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ŻELAZO NIE BEZ WPŁYWU NA ORGANIZM 

ZA DZIAŁANIA NA RZECZ OLIMPIZMU 

Choć suplementacja żelaza nie 
jest uważana za metodę dopin-
gu to może jednak wpływać 
na poziomy 

Sir Craig Reedie został nagro-
dzony za wybitny wkład w ruch 
olimpijski podczas ANOC 
Awards 2022 w Seulu. 
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za naruszenie przepisów antydopingowych 
(do 20 lipca 2024). Próbka moczu pobrana 
od Turczynki poza zawodami w dniu 31 maja 
2021 r. wykazała obecność metenolonu i jego 
metabolitów.

26-latek trzykrotnie miał niekorzystne wyniki 
analityczne między marcem a majem tego roku, 
a w jego próbce wykryto steroid – metasteron. 
Pierwszy test miał miejsce 20 marca podczas 
wyścigu na 10 km de Lille we Francji, drugi 
2 kwietnia podczas półmaratonu w Pradze, 
a 13 kwietnia zawodnik otrzymał powiadomie-
nie o tymczasowym zawieszeniu. Wtedy prze-
słał AIU dokumenty medyczne ze szpitala hrab-
stwa Uasin Gishu, aby wyjaśnić swoje pierwsze 
niekorzystne wyniki. 8 maja od sportowca   

pobrano kolejną próbkę moczu podczas zawo-
dów w maratonie lizbońskim, która także dała 
wynik pozytywny.  

KENETH KIPROP RENJU Z PIĘCIOLETNIĄ DYSKWALIFIKACJĄ 

TRZY LATA ZAWIESZENIA DLA SEVDY KILINIC CIRAKOGLU
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Międzynarodowy Komitet Para-
olimpijski (IPC) zawiesił lekko-
atletkę Sevdę Kilinc Cirakoglu 
na okres trzech lat 

Kenijski biegacz Keneth Kiprop 
Renju, który w kwietniu zdobył 
krajowy tytuł na 10 000 m został 
ukarany pięcioletnią dyskwalifi-
kacją przez Athletics Integrity 
Unit (AIU). 



Do zobaczenia

w grudniu
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