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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 Corocznie w przypadku 1–2% badanych polskich sportowców stwierdza 
się występowanie zabronionych substancji 

 Doping zniekształca rywalizację sportową oraz wpływa negatywnie  
na wizerunek kraju 

 Konieczność zmian przepisów ze względu na krytyczną ocenę 
obowiązujących regulacji antydopingowych 

 Wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych – ustawa o zwalczaniu 
dopingu z 2017 r. 



Czy system zwalczania dopingu w polskim sporcie wyczynowym  
jest skuteczny i efektywny? 

 Czy wdrożenie nowych rozwiązań zwiększyło skuteczność  
i efektywność zwalczania dopingu w polskim sporcie? 

 Czy zasady ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej 
dotyczące dopingu w sporcie są realizowane prawidłowo  
i są skuteczne? 

 Czy działania w zakresie edukacji, informacji, szkolenia oraz współpracy 
prowadzone przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie i Polską 
Agencję Antydopingową na rzecz zwalczania dopingu w sporcie są 
wystarczające? 

Co kontrolowaliśmy? 02 



 Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 Polską Agencję Antydopingową 

 Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy  
(Zakład Badań Antydopingowych) 

 Trzy polskie związki sportowe:  

– Polski Związek Kolarski 

– Polski Związek Lekkiej Atletyki 

– Polski Związek Podnoszenia Ciężarów 

W trybie art. 29 ustawy o NIK pozyskano informacje od 59 polskich 
związków sportowych 

Okres objęty kontrolą: lata 2015–2018 

Kogo kontrolowaliśmy? 03 



Stwierdzony stan – Minister Sportu i Turystyki 04 

 W latach 2015–2018 (I półrocze) środki z budżetu państwa na zadania 
związane ze zwalczaniem dopingu wyniosły 27,2 mln zł 

 Prawidłowo przyznawano i rozliczano środki na finansowanie 
jednostek wykonujących zadania związane ze zwalczaniem dopingu 
w sporcie 

 Przygotowano „Kodeks dobrego zarządzania dla polskich związków 
sportowych” (2017 r.) 

 Przygotowano nowe rozwiązania prawne dotyczące zwalczania 
dopingu w sporcie 

 Aktywnie współpracowano z międzynarodowymi organizacjami 
antydopingowymi, m.in. World Antydoping Agency (WADA) 



Stwierdzony stan – Instytut Sportu – Państwowy Instytut 
Badawczy (Zakład Badań Antydopingowych) 05 

 Wzrosła liczba wykonywanych analiz kontroli antydopingowej próbek, 
zarówno moczu jak i krwi ludzkiej, dostarczanych przez Komisję lub 
POLADA, a także inne podmioty (z 4085 w 2015 r. do 5178 w 2017 r.) 

 Badania analityczne w zakresie zwalczania dopingu w sporcie 
prowadzono na podstawie międzynarodowego standardu  
dla laboratoriów 

 Posiadanie statusu akredytowanego laboratorium kontroli 
antydopingowej 



Stwierdzony stan – Polska Agencja Antydopingowa  
(Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie przed 1 lipca 2017 r.) 06 

 Wzrost dofinansowania (o 23%) Polskiej Agencji Antydopingowej 
pozwolił  na przeprowadzenie większej liczby kontroli antydopingowych 
(o 27,7%) 

 Prawidłowe i skuteczne realizowanie zasad ponoszenia 
odpowiedzialności dyscyplinarnej dotyczące dopingu w sporcie,  
w szczególności  przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych  
przez Panel Dyscyplinarny przy Komisji/POLADA 

 Możliwość skuteczniejszej i efektywniejszej walki ze zjawiskiem dopingu 
w polskim sporcie wyczynowym po powołaniu Polskiej Agencji 
Antydopingowej, działającej jako państwowa osoba prawna, w miejsce 
Komisji i Biura Komisji 

 Niewystarczające działania w zakresie edukacji, informacji, szkolenia  
oraz współpracy na rzecz zwalczania dopingu w sporcie 



Stwierdzony stan – liczba badań antydopingowych  
(pobranych próbek) oraz akcji kontrolnych 
w okresie 2015–2018 (do 30 września) 

07 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli.  



Stwierdzony stan – wykryte przypadki dopingu w wybranych 
dyscyplinach sportowych w okresie 2015–2018 (do 30 września) 08 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli.  



Stwierdzony stan – postępowania dyscyplinarne  
w okresie 2015–2018 (do 30 września) 09 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – polskie związki sportowe 10 

 Kontrolowane pzs współpracowały z organami powołanymi  
do zwalczania dopingu w sporcie 

 Dwa z trzech kontrolowanych pzs (Polski Związek Kolarski oraz Polski 
Związek Lekkiej Atletyki) nie w pełni dostosowały swoje statuty  
i regulaminy do nowych przepisów 

 W Polskim Związku Kolarskim stwierdzono jeden przypadek niepełnego 
egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie przepisów 
antydopingowych 

 W kontrolowanych pzs nie wprowadzono zakazu używania  
na zgrupowaniach i zawodach centralnych odżywek i suplementów 
„własnych”, nieotrzymanych z pzs lub wydanych przez lekarza kadry 
narodowej 

 Polskie związki sportowe deklarują uznawanie i respektowanie reguł 
dyscyplinarnych dotyczące zwalczania dopingu w sporcie stanowione 
przez POLADA 

  



Stwierdzony stan – wyniki badania kwestionariuszowego NIK 11 

 Związki sportowe pozytywnie oceniają współpracę z POLADA (78%) 

 Związki sportowe prowadzą aktywne działania na rzecz zwalczania 
dopingu po wprowadzeniu zmian w przepisach (44%)  

 W 40% związków zadeklarowano obowiązek kontrolowania składu 
odżywek i suplementów podawanych zawodnikom pod kątem 
zanieczyszczeń w stosunku do wartości deklarowanych  
przez producenta.  

 W 52% związków jest zakaz używania na zgrupowaniach i zawodach 
centralnych odżywek i suplementów „własnych”, tj. nieotrzymanych  
ze związku lub niewydanych przez lekarza 

 Jedynie w 16% spośród polskich związków sportowych powołano zespół 
lub osobę do walki z dopingiem i współpracy z Agencją, co – zdaniem 
NIK – może wskazywać na potrzebę aktywniejszego współdziałania 
polskich związków sportowych z Agencją 

  



Ocena ogólna (1) 12 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wprowadzane od 2016 r. zmiany 
przepisów antydopingowych, a także sposób ich wdrażania przez Polską 
Agencję Antydopingową (wcześniej Komisję do Zwalczania Dopingu  
w Sporcie), pozwalają na skuteczniejszą i efektywniejszą walkę  
ze zjawiskiem dopingu w sporcie wyczynowym. 
Wpływ na to miało przede wszystkim utworzenie Panelu Dyscyplinarnego 
– niezależnego i wyspecjalizowanego organu do przeprowadzania 
postępowań w sprawach o doping. Nastąpiło to w wyniku odebrania 
związkom sportowym wyłącznych uprawnień do stanowienia i realizacji 
reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu i przekazanie ich do Agencji 
(wcześniej Komisji). W ocenie NIK postępowania dyscyplinarne (111) 
prowadzone przez Agencję realizowano prawidłowo i skutecznie.  
Wciąż stosunkowo niewielka liczba zawodników jest kontrolowana.  
W 2017 r. badania objęły, nie więcej niż 0,3% zarejestrowanych 
zawodników. Na obecnym poziomie badań można byłoby skontrolować 
rocznie nie więcej niż 40% kadrowiczów. 



Ocena ogólna (2) 13 

NIK pozytywnie ocenia opracowanie przez Ministra Sportu i Turystyki 
Kodeksu dobrego zarządzania dla polskich związków sportowych, jak 
również przyjęte przez niego założenie, że stosowanie Kodeksu przez 
związki sportowe będzie uwzględniane przy udzielaniu dotacji.  
Związki sportowe uznawały i respektowały reguły dyscyplinarne, jednakże 
w niektórych z nich (dwóch z trzech kontrolowanych) regulacje 
wewnętrzne wymagały dostosowania do nowych rozwiązań.  
Agencja oraz Minister Sportu i Turystyki aktywnie współpracowali 
z międzynarodowymi organizacjami antydopingowymi, m.in. World 
Antydoping Agency (WADA). Współpraca z krajowymi podmiotami 
poprawiła się po wprowadzeniu nowych przepisów, wcześniej była 
ograniczona i miała charakter incydentalny. Jednocześnie, pomimo 
zwiększenia przez Agencję liczby działań edukacyjnych i szkoleniowych, 
były one niewystarczające. 
 



 Wprowadzenie mechanizmów oceny stosowania się pzs do wytycznych 
Kodeksu dobrego zarządzania dla polskich związków sportowych, 
w przypadku uwzględniania stosowania ww. Kodeksu przy udzielaniu 
dotacji 

 Wspieranie Agencji, szczególnie w okresie wdrażania nowych rozwiązań 
prawnych – w ramach zadań i kompetencji Ministra, jakie mu 
przysługują w relacjach z innymi organami – przy podejmowaniu 
sformalizowanej współpracy z różnymi podmiotami w celu 
wypracowania systemowych rozwiązań dotyczących przeciwdziałania 
dopingowi 

  

14 Wnioski – Minister Sportu i Turystyki 



 Poprawianie procesu planowania badań antydopingowych 

 Zwiększenie liczby planowania badań antydopingowych wśród 
zawodników, szczególnie członków kadry narodowej 

 Zintensyfikowanie działań w ramach upowszechniania wiedzy  
oraz współpracy z innymi podmiotami na rzecz zwalczania dopingu  
w sporcie 

15 Wnioski – Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej 



 Dostosowanie statutów i regulaminów do obowiązujących reguł 
dyscyplinarnych w zakresie dopingu w sporcie 

 Wdrożenie Kodeksu dobrego zarządzania dla polskich związków 
sportowych w zakresie wymaganym przez Ministra 

 Egzekwowanie odpowiedzialności za naruszenie przepisów 
antydopingowych 

 Prowadzenie aktywnych i systematycznych działań informacyjno- 
-edukacyjnych na rzecz walki z dopingiem, w tym aktualizowanie strony 
internetowej w tym zakresie 

 Rozważenie wprowadzenia w regulacjach wewnętrznych dodatkowych 
działań antydopingowych (np. zakaz używania przez zawodnika  
na zgrupowaniach i zawodach centralnych odżywek i suplementów 
„własnych”, powołanie zespołu/osoby do zwalczania dopingu 
i współpracy z POLADA) 

16 Wnioski – prezesi polskich związków sportowych 



Minister Sportu i Turystyki: 
 W 2018 r. opracowano projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu dopingu, 

która została uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 6 grudnia 
2018 r. Zmiany dotyczą m.in.: 
‒ powołania Polskiego Laboratorium Antydopingowego 
‒ określenia zasad finansowania analiz dopingowych zawodników 

realizowanego przez POLADA 
‒ uwzględnienia nowego wymogu kwalifikacyjnego dla kontrolerów 

antydopingowych POLADA, że  kontroler antydopingowy nie może być 
pracownikiem polskiego związku sportowego 

 Minister Sportu i Turystyki 14 maja 2019 r. został wybrany na  jedynego 
kandydata na Prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej (WADA),  
na kadencję zaczynającą się od 1 stycznia 2020 r. 

Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej/Prezesi polskich związków 
sportowych: 
 Zrealizowano lub poinformowano o podjęciu realizacji wniosków 

pokontrolnych 

17 Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 
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