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Wstęp

Niezależnie od stanowisk i opinii, które mogą być przyjęte lub wydane przez jednych lub 
drugich, należy stwierdzić, że kwestia dopingu i jego powtarzalności zaprzecza nie tylko 
zasadom ogłoszonym przez Unię Europejską i Radę Europy w różnych najnowszych 
sprawozdaniach, ale także założonej skuteczności walki z dopingiem. Niniejsze sprawozdanie 
zamierza więc przede wszystkim dokonać analizy uprawnień, jakimi dysponuje Unia 
Europejska w zakresie zwalczania dopingu, a następnie zbadać na jakim etapie znajdują się 
obecnie badania biologiczne oraz sposób prowadzenia walki z dopingiem.

1. Stopniowe wprowadzanie ponadnarodowej polityki 
antydopingowej na szczeblu europejskim

Przed podjęciem wszelkiej interwencji, niezwykle ważne wydaje się rozważenie w sposób 
obiektywny początkowego uzasadnienia takiej antydopingowej polityki. W istocie, zależnie od 
podejścia uczestników świata sportu do swojej działalności doping może być lub nie uważany 
za problem. Jeżeli przyjmiemy punkt widzenia widowiska sportowego, co wydaje się 
zarysowywać w niektórych krajach anglosaksońskich lub w Stanach Zjednoczonych, zasady fair 
play nie wydają się mieć zasadniczego znaczenia i doping będzie ostatecznie jedynie sposobem 
na poprawę wyników, a więc „spektakularną” naturą sportu. Jeżeli natomiast, przyjmuje się 
koncepcję zawodów sportowych, gdzie powinny liczyć się wyłącznie indywidualne 
umiejętności fizyczne sportowca oraz treningi do porównania zdolności i umiejętności, wtedy 
doping stoi w sprzeczności z ideą naturalnej konfrontacji. Zasada walki z dopingiem nie bierze 
się więc sama z siebie, jeżeli zostanie odrzucona na wstępie „polityczna poprawność” i jeżeli 
problem dopingu będzie rozważony w sposób globalny.

Walka z dopingiem nie jest niczym nowym i krajowe ustawodawstwa określiły różne podejścia 
w celu ograniczenia praktyki dopingowej. Podobnie jest na szczeblu międzynarodowym, gdyż 
wydaje się, że problem nie wynika z braku tekstów, ale raczej z ich „rozmycia”, niekiedy z 
braku spójności, a w szczególności z niewiążącego prawnie charakteru ustanowionych zasad, 
które najczęściej prowadzą do wyrażenia pobożnych życzeń. Każde państwo członkowskie 
posiada inny sposób działania, według którego tylko państwo członkowskie zajmuje się 
sprawami sportowymi lub przeciwnie, dzieli te uprawnienia z innymi instytucjami lub deleguje 
je na inne instytucje. Wydaje się, że harmonizacja nie jest ujęta w porządku dnia, a nawet nie 
jest oczekiwana przez uczestników świata sportu.

Unia Europejska potwierdza regularnie swoją wolę prowadzenia działań związanych z walką z 
dopingiem w sporcie i zadbała o podkreślenie wielu różnych wyzwań związanych z tą kwestią: 
wyzwanie sportowe, wyzwanie medialne, wyzwanie polityczne, wyzwanie medyczne i 
wyzwanie społeczne. Biała księga przypomina głownie o roli społecznej sportu i określa doping 
jako “zagrożenie dla zdrowia jednostek lub zdrowia publicznego, dla zasady wolnego i 
uczciwego współzawodnictwa oraz dla wizerunku sportu”. Właśnie poprzez inne rodzaje 
polityki Unia Europejska może być zmuszona do zajęcia się w bardziej lub mniej bezpośredni 
sposób kwestią sportu i dopingu, ale trudniejszą sprawą jest uwzględnienie specjalnej polityki 
dotyczącej dopingu, która należałaby do kompetencji Unii.

Można postawić pytanie dotyczące charakteru walki z dopingiem: czy należy walczyć z 
dopingiem, ponieważ zakłóca konkurencję między sportowcami, nawet firmami związanymi ze 
sportem i widowiskiem sportowym, a w następstwie pomiędzy organizacjami zawodowymi (z 
wszystkim co się z tym wiąże pod względem wyników giełdowych, sponsorów….) albo czy 
walka ta powinna być ostatecznie prowadzona wyłącznie z troski o etykę lub o zdrowie 



Doping w sporcie zawodowym

iv PE 409.356

publiczne? Wracamy jeszcze raz do głównego pytania, jakie powinien postawić sobie Parlament 
Europejski, a mianowicie pytania o powód interwencji.

Z pewnością, doping pojawia się jako naruszenie zasad etyki sportowej, ale czy można uznać, że 
występuje naruszenie ustawy, prawa? O ile penalizacja wydaje się całkowicie uzasadniona 
wobec otoczenia sportowca, które ułatwia i namawia do dopingu, o tyle sankcje karne w 
stosunku do sportowca są mniej skuteczne. Wina bowiem będzie zróżnicowana zależnie od tego 
czy sportowiec stosuje środki dopingujące całkowicie świadomie lub nieświadomie.

Organizacja walki z dopingiem prowadzona przez Unię Europejską lub pod jej auspicjami 
zakłada więc, że instytucje europejskie przyjmą jasne stanowisko prawne odnośnie do 
kwalifikacji zawodowego uprawiania sportu oraz celów zharmonizowanej polityki. Na 
podstawie tych celow można określić 3 modele.

Model nr 1 wybiera poruszenie kwestii dopingu pod kątem zdrowia publicznego. Takie 
stanowisko jest w pełni racjonalne (przyjęła je częściowo Francja, która ujęła wiele swoich 
tekstów ustawowych w kodeksie zdrowia publicznego), ale prowadzi ono ostatecznie do 
odmówienia sportowcom przyznania statusu odstępstwa. Wszystkie wydane normy, wdrożone 
kontrole i stworzone organy mają bowiem na celu ochronę ogółu osób prywatnych. Skutki 
dopingujące środków i procesów są badane i znane, ale władze publiczne (w szczególności 
europejskie) zobowiązują instytucje sportowe do zatroszczenia się o regulacje i kontrolę praktyk 
swoich „członków”. Narzędzie normatywne nie blokuje badania medycznego, natomiast żąda, 
by do publicznej wiadomości został podany potencjalny wpływ środków i procesów na 
uprawianie sportu. W ten sposób, np. laboratoria farmaceutyczne mogą być zobowiązane do 
przeprowadzenia testów i ogłoszenia ich wyników pod względem zdrowia, a więc dlaczego nie 
osiągnięć sportowych.

Model nr 2 jest modelem, który w najbardziej bezpośredni sposób stawia czoła kwestii 
dopingu, ale robi to wyłącznie w trosce o etykę sportową. Skrajna różnorodność praktyk 
dopingowych nie pozwala na odpowiednie opracowanie jednego rodzaju przepisów dla ogółu 
dyscyplin. Skuteczne przepisy antydopingowe zakładają bardzo dokładne określenie wartości 
sportu, których nie można naruszać, jak również szczególny statusu prawnego dla sportowców. 
Chodzi bowiem o ustanowienie przepisów właściwych dla danej grupy, dla “wspólnoty”, która z 
definicji znalazłaby się na marginesie społeczeństwa. Użycie, a nawet posiadanie środków 
znajdujących się w wolnej sprzedaży, jest zabronione nie tylko w odniesieniu do osób 
uprawiających sport, ale także do ich otoczenia. Celem kontroli jest wykluczenie oszustów, a 
nie ochrona zdrowia jednostek, ponieważ można zakładać, że środek dopingujący nie jest 
niebezpieczny dla zdrowia. Według logicznego poszanowania równości osób biorących udział 
w zawodach sportowych ogół uczestników powinien korzystać z tych samych środków i 
technik. Biorąc pod uwagę, że takie założenie jest niemożliwe do spełnienia, walka z 
naruszaniem etyki sportowej zawsze będzie niekompletna, co jednak nie oznacza w żadnej 
mierze, że nie powinna być prowadzona.

Model nr 3 jest modelem, który łatwo wpisuje się w tradycyjny zakres uprawnień Unii 
Europejskiej, który jest najtańszy we wdrożeniu, ale mimowolnie oddala się od wspólnego 
dyskursu w tej kwestii. Podchodzi się do sportu jak do zwykłej działalności gospodarczej w 
społeczeństwie liberalnym. Główna zasada polega na poszanowaniu wolności oraz konkurencji. 
Możliwe przepisy podlegają “prawu powszechnemu”, gdyż sportowiec jest zwykłym 
uczestnikiem rynku. Można ustanowić zasady w oparciu o prawo pracy i ochronę „pracownika”, 
tzn. zakazać danej osobie prowadzenia działalności, jeżeli produkty lub stosowane techniki 
stwarzają zagrożenie dla jego zdrowia, jego integralności lub zdrowia innych osób. Można 
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myśleć o wykrywaniu alkoholu w przypadku sportów mechanicznych, ale takie kontrole nie 
mają większego uzasadnienia niż systematyczne badanie u kierowców transportu publicznego.

2. Aspekty biologiczne dopingu: metody, wykrywanie i zagrożenia

Na początku roku 2009 zacznie obowiązywać Światowy Kodeks Antydopingowy jako punkt 
odniesienia dla instytucji sportowych i państw sygnatariuszy konwencji UNESCO. Substancja 
zostanie umieszczona na liście substancji zabronionych, jeśli jest środkiem maskującym lub 
spełnia dwa z następujących trzech kryteriów: 1) może poprawiać lub poprawia wyniki 
sportowe; 2) stanowi potencjalne lub faktyczne zagrożenie dla zdrowia; lub 3) jej stosowanie 
jest sprzeczne z duchem sportu. Żaden z powyższych trzech kryteriów sam nie jest 
wystarczającą podstawą, by daną substancję umieścić na liście substancji zabronionych.

2.1. Wykrywanie środków odbywa się w dwóch formach:

a) Bezpośrednia: Postępy są niezaprzeczalne dzięki rozwojowi nowoczesnych technik (z 
wykorzystaniem technik chromatograficznych, spektrometrii masowej i radioizotopów takich 
jak HPLC, LC/MS/MS, IRMS) i technicznie możliwe jest wykrycie wszystkich znanych 
substancji dopingujących. Przyszłość w zakresie wykrywania należy do dziedziny 
metabonomiki i proteonomiki, technik biologii molekularnej, które są niezbędne do wykrywania 
nowych molekuł i dopingu genetycznego. Pomimo zachęcających danych, wykrywanie okazuje 
się bardzo trudne i tylko w części skuteczne z wielu powodów:

- Z pewnością są wykrywane wyłącznie klasy substancji lub metody, których się 
poszukuje.

- Wyniki zawsze podlegają dyskusji, ponieważ są ograniczone ryzykiem błędu: wyniki 
fałszywie pozytywne (błąd może wskazywać na doping) lub wyniki fałszywie 
negatywne (niektóre środki są już wyeliminowane w czasie kontroli lub maskowane 
zażyciem innych środków lub wreszcie nie szuka się ich obecności).

b) Pośrednia: Ta metoda badania ma na celu poprawę dokładności i skuteczności wykrywania 
oraz ma zniechęcić do stosowania dopingu. Polega na dozowaniu w biologicznej próbce 
markerów, które ulegają znaczącej zmianie w przypadku dopingu. Ostatnio, został 
wprowadzony paszport krwi, ale można zastanawiać się nad tym czy nie zrobiono tego zbyt 
szybko. Wydaje się, że nie przemyślano wystarczająco kwestii związanych z organizacją, 
metodologią, preanalizą, technikami, stosowanymi zestawami, protokołami i realizacją.

2.2. Aktualne i przyszłe metody dopingu

Wydaje się, że stosowane środki nie zmieniły się bardzo od około piętnastu lat: testosteron i 
hormon wzrostu są ciągle aktualne. Należy jednakże zauważyć, że stosowanie EPO, pod 
wszelkimi postaciami, jest najwyżej szacowane, ponieważ jest to jedyna substancja, która sama 
prowadzi do poprawy wyników (pod względem wytrzymałości), bez jakiegokolwiek 
właściwego treningu. Obecna ewolucja metod dopingowych dotyczy w dużym stopniu 
warunków stosowania, które stają się coraz dostępniejsze oraz „wygodniejsze” (podskórne 
zastrzyki, a nawet żele, mikrodawki…).
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2.3. Przyszłe metody

W następnych 5-10 latach, można spodziewać się nie tyle pojawienia się, ale rozwinięcia już 
istniejących nowych metod, w szczególności:

- Czynniki wzrostu. Stosowane są w terapii już od wielu lat, mają na celu przyśpieszenie 
gojenia tkanek uszkodzonych w wyniku zranienia lub operacji chirurgicznej oraz zapewnienie 
szybszego zdrowienia. Uczestniczą w tym procesie stymulując tworzenie nowych komórek i 
nadzorując następnie ich specjalizację według typu tkanek, jakie powinny włączyć: skóra, 
mięsień, ścięgno, więzadło… Dają pierwsze spektakularne wyniki w traumatologii sportowej.

- Doping genetyczny: Jego skuteczność nie jest wykazana w odniesieniu do gatunku 
ludzkiego, ponieważ etyka i zakaz stosowania dopingu sprawiają, że wszelkie badania 
naukowe na ludziach są niemożliwe. Natomiast, zostało to wykazane u zwierząt. Ostatnie 
doświadczenia pokazują, że transfekcja IGF1 do mięśnia myszy ogranicza bardzo wyraźnie 
ubytek masy mięśniowej związany z wiekiem i związane z tym zmniejszenie siły mięśni. 
Widać tutaj jak duże znaczenie ma rozwijanie takich technik w dziedzinie sportu do celów 
dopingu.

2.4. Zagrożenia dla zdrowia

Oficjalnie, zagrożenie dla zdrowia jest głównym celem walki z dopingiem. Szkodliwe skutki 
dopingu zależą od wielu parametrów (rodzaj stosowanych substancji, czas stosowania, sposób 
podania i ogólny stan sportowca, stosowana ilość). Zagrożenia związane ze spożyciem różnych 
środków, często w dawkach ponad fizjologicznych, są często bardzo mało znane, tym bardziej 
że etyka lekarska i zakaz dopingu sprawiają, że wszelkie badanie naukowe na ludziach są 
niemożliwe. Można wyróżnić dwa rodzaje zagrożeń:

a) Zagrożenia ogólne: Spożycie środka dopingującego może spowodować wzięcie innego 
środka, który maskuje lub zmniejsza skutki pierwszego. Dodać jeszcze należy ryzyko 
zakażenia związane z podaniem środka w zastrzyku.

b) Zagrożenia specjalne: Każda klasa leku ma specyficzne szkodliwe skutki uboczne. Do 
tego należy dodać ryzyko uzależnienia wynikające ze stosowania środków 
psychoaktywnych.

W ramach tej części medycznej należy poczynić dwie ważne uwagi. Pierwsza uwaga dotyczy 
wolności osobistych. Każde pobranie krwi oznacza rodzaj agresji fizycznej, a każde pobranie 
moczu jest rodzajem agresji moralnej (osoba musi oddać mocz bez ubrania w odpowiednim 
pomieszczeniu, obok którego znajdują się 2 upoważnione osoby). W ciągu roku kolarz może 
być poddany wielu kontrolom (minimalnie 12 badań krwi, 4 badania moczu i wiele badań na 
zawodach). Jeżeli doping jest zakazany w imię etyki, czy nie można uznać, że obowiązek 
poddania się kontroli antydopingowej przez sportowca nie jest zamachem na wolność? Podobna 
sytuacja ma miejsce w przypadku programu ADAMS (system administrowania i zarządzania 
antydopingiem), który umożliwia zlokalizowanie sportowców z dnia na dzień. Druga uwaga 
dotyczy wyjątkowo wysokich kosztów walki z dopingiem. Na przykład, paszport krwi 
odnoszący się do 800 kolarzy kosztuje 6 mln euro. Tylko jeden kompletny test antydopingowy 
kosztuje 1000 euro. W ten sposób, walka z dopingiem stanowi znaczącą część budżetów 
krajowych i międzynarodowych federacji.



Doping w sporcie zawodowym

vii PE 409.356

3. Doping, testy i sankcje na podstawie porównania czterech federacji 
międzynarodowych (atletyka, kolarstwo, piłka nożna i pływanie)

Zazwyczaj wysuwa się kwestię uciążliwości kalendarza zawodów sportowych, aby 
wytłumaczyć rozwój dopingu. Wydaje się, że takie wytłumaczenie ma większe uzasadnienie w 
przypadku jakości zawodów niż ich ilości. O ile od lat 80. stwierdza się wzrost liczby zawodów 
grupowych, w przypadku sportów indywidualnych sytuacja jest odwrotna. Na przykład, w 
przypadku kolarstwa, liczba dni wyścigów zmieniła się ze 130 dni w latach 80. na 80 dni w 
chwili obecnej. Natomiast, w odniesieniu do wszystkich tych sportów ilość zawodów na 
wyższym szczeblu, wymagających ujścia energii, znacznie wzrosła. Do tego, należy dodać 
obciążenie treningami, których ilość i wymiar intensywności bardzo wzrasta. Z tego względu, 
opierając się również na rozmowach ze sportowcami stosującymi lub nie doping, wydaje się, że 
kwestia bólu i urazów z powodu obciążenia treningami przygotowującymi do tych zawodów 
stanowi czynnik, który najlepiej wyjaśnia korzystanie z dopingu.

Jeśli chodzi o testy antydopingowe, pojawia się wiele różnic nie tylko między federacjami 
międzynarodowymi, ale również między narodowościami. Można stwierdzić przede wszystkim 
wyraźną różnicę w przetwarzaniu informacji, gdyż niektóre międzynarodowe federacje podają 
niewiele wiadomości na temat sprawdzonych przypadków dopingu, a z kolei inne szeroko o 
nich informują. Pojawiają się bardzo duże różnice w pozytywnych wynikach testów. Na 
przykład, w 2004 r. wyniki pozytywne wynoszą 3,5 % w lekkiej atletyce, natomiast tylko 
1,02 % w pływaniu. FIFA podaje liczbę 0,12% w odniesieniu do okresu jedenastu ostatnich lat. 
Te dane są wyjątkowo zaskakujące, ponieważ przyczyny wyjaśniające (pieniądze, obciążenia 
treningowe, naciski zewnętrzne itp.) podane dla lekkiej atletyki występują również w pływaniu i 
piłce nożnej. Czy stosuje się tutaj mniej dopingu, albo kontrole są mniej rzetelne w przypadku 
ostatnich sportów? Jakość testów powinna również być zrelatywizowana, ponieważ na przykład 
dużą ilość wyników pozytywnych w kolarstwie w ciągu ostatnich lat należy zapisać na rachunek 
dochodzeń służb policyjnych. Na zakończenie rozważań w kwestii testów, wśród znalezionych 
środków dopingujących należy podkreślić znaczenie konopii indyjskich, narkotyku 
imprezowego. Następnie, zgodnie z tym, co powiedziano wcześniej, mamy hormony sterydowe.
Są do wykrycia, ale czy są również najczęściej używane przez sportowców stosujących doping, 
którzy znają środki niedające się wykryć?

Nierówności występują także pod względem sankcji. Zależnie od federacji, do których należą, 
sportowcy nie podlegają takim samym karom. W przypadku konopii indyjskich, IAAF zarządza 
zawieszenie do sześciu miesięcy, natomiast FIFA daje jedynie dwa miesiące. Do takiego 
samego stwierdzenia dochodzi się, dokonując porównania narodowości, ponieważ ponad 
połowa sportowców, którzy zastosowali konopie indyjskie we Francji otrzymuje karę zakazu 
uprawiania sportu przez sześć miesięcy, podczas gdy dwie trzecie otrzymuje zwykłą naganę w 
Niemczech lub Belgii. Podobnie jest z prednizolonem, gdyż jedna trzecia sportowców we 
Francji ma czternaście miesięcy zakazu, a ogół sportowców w Belgii otrzymuje tylko trzy 
miesiące.

4. Rola uczestników świata sportu w walce z dopingiem
W zakresie celu skutecznej walki z dopingiem występuje brak spójności, gdyż cele nie są równe 
dla każdego. Celem świata sportu jest przede wszystkim poprawa wyników sportowych i w taką 
logikę wpisuje się farmakopea (środki legalne i …nielegalne). Przemysł farmaceutyczny oraz 
przemysł dodatków spożywczych dążą do zoptymalizowania swoich zysków. Świat sportu 
stanowi jedynie część ich handlu, a złe zarządzanie sprzedażą środków o właściwościach 
dopingujących wynika w wielu przypadkach bardziej z niewłaściwej informacji we wnioskach 
władz antydopingowych niż z zamiaru szkodzenia. Dlatego, dla tych trzech grup uczestników, 
nawet jeśli są wrażliwi na walkę z dopingiem, nie stanowi ona priorytetu. Natomiast, zadaniem 
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służb policyjnych i celnych jest przeciwdziałanie każdemu naruszeniu porządku publicznego. 
Otóż, doping nie mieści się w tej kategorii, a walka z dopingiem wiąże się ze stosunkowo 
wysokimi kosztami w porównaniu do stosunkowo niskich kar. Zażywanie środków 
dopingujących jest raczej owocem przypadku niż zdeterminowaną polityką. Do tego 
stwierdzenia musimy dodać brak organu koordynującego działanie różnych uczestników, którzy 
mogliby działać w zwalczaniu dopingu.

5. Pięć scenariuszy dla walki z dopingiem

W podsumowaniu aktualnego stanu wiedzy wydaje się ważne zaproponować pięć scenariuszy 
walki z dopingiem w Europie. Scenariusze te uwzględniają jednocześnie dokonaną ocenę oraz 
problemy poruszone na poprzednich stronach w zakresie walki z dopingiem jak również 
możliwe modele interwencji Unii Europejskiej w tej kwestii. Scenariusze opierają się 
wyjściowo na prostych stwierdzeniach:

1. Walka z dopingiem jest totalną porażką
 Ustawy, rozporządzenia i kontrole niczego nie uregulowały.
 Kontrole wykrywają „fałszywie pozytywnych”.
 Kontrole wykrywają w znacznym stopniu palaczy „konopii indyjskich”, co wiąże się 

z:
 kwestią równego traktowania sportowców konsumentów w stosunku do 

zwykłych obywateli konsumentów.
 szerszą kwestią zwyczajów społecznych dotyczących tych narkotyków 

zwanych „miękkimi” lub „rekreacyjnymi”.
 kwestią zróżnicowanego traktowania karnego w poszczególnych krajach.

 „Prawdziwi fałszywie pozytywni” nie są brani pod uwagę ze względu na stosowanie 
środków, których obecnie nie można wykryć.

 Walka i kontrola wprowadziły niewłaściwe trendy: dewiację sportowców i rozwój 
czarnego rynku.

 Walka i kontrola zachęciły do stosowania niebezpiecznych środków.
 Następuje wzrost dopingu.
 Niektóre sporty nie są nigdy „złapane lub załatwiają sprawę”.
 Walka z dopingiem nie ochroniła więc zdrowia sportowców, natomiast być może je 

pogorszyła!

2. Walka z dopingiem stwarza problemy etyczne:
 Sportowcy są bardziej lub mniej dyskryminowani w zależności od uprawianego 

sportu.
 Dyskryminacja zależnie od pieniędzy, które krążą w tych sportach i/lub w krajach 

pochodzenia: co stwarza nie tylko problemy etyczne, ale także zdrowotne.
 Walka z dopingiem jest wkroczeniem w życie prywatne oraz zamachem na wolność 

osobistą (badanie krwi, moczu).

3. W konsekwencji sportowcy są dyskryminowani i traktowani inaczej niż zwykli 
obywatele: Dlaczego nie przyjmiemy tych samych środków dla liderów politycznych? 
Dla wielkich szefów przemysłowych? Dla wyższej kadry kierowniczej dużych 
przedsiębiorstw? Itd.

4. Czy ze względu na brak możliwości wyeliminowania dopingu z powodu 
zainteresowania uzyskiwaniem medali przez sportowców, logiki sportu 
konkurencyjnego, zainteresowania kierownictwa zwycięstwem itp. nie należy raczej 
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dążyć do zmniejszenia zagrożeń ponoszonych przez sportowców poprzez poprawę 
ich długoterminowego monitorowania?

5. Czy nie należy zacząć od przeprowadzenia wielkiej ankiety epidemiologicznej w 
celu określenia czy u sportowców wyższego szczebla stosujących doping występuje lub 
nie występuje więcej problemów zdrowotnych, chorób, przedwczesnych zgonów… niż u 
zwykłych osób fizycznych?
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Scenariusz 1: Kontynuacja zakazu

Korzyści: Brak

Napotkane lub 
oczekiwane problemy

Niepożądane skutki Dodatkowe środki do 
zaplanowania

Sankcje

1. Zróżnicowanie 
obywateli: zwykli i 
cywilni: sportowiec 
nie jest zwykłym 
obywatelem

2. Problemy z 
wykryciem 
przypadków dopingu

3. Problemy z 
wykryciem środków

4. Problemy związane z 
federacjami

3a. Doping o podwójnej 
prędkości (zawodowe 
sporty i sportowcy / 
amatorskie sporty i 
sportowcy; kraje biedne / 
kraje rozwinięte; itp.)
3b. Zdrowie sportowców, 
którzy potem pozostają 
sami

4a. Zatajenie spraw
(zachowanie czystego i 
„dającego się sprzedać” 
sportu
4b. Brak organizacji 
kontroli
4c. Czy sprawdzić związki 
federacji krajowych i 
federacji europejskich w 
zakresie odpowiedzialności 
dzielonej?
4d. Brak lub niepełne 
rozpowszechnienie 
wyników

2a. Konieczność zaplanowania 
monitorowania wzdłużnego 
niezależnie od rodzaju sportu 
(prawnie, chodzi o naruszenie 
wolności osobistych, na które 
musi wyrazić zgodę sportowiec)
2b. Konieczność zwiększenia 
liczby nieoczekiwanych kontroli 
przed zawodami (kto 
uruchamia? kto zawiadamia?)
3a. Konieczność skontrolowania 
obiegów i miejsc zaopatrzenia 
(pliki osób; pliki miejsc itp.) 
oraz bliskiego otoczenia 
sportowego sportowca
3ba. Konieczność rozwinięcia 
badań epidemiologicznych 
dawnych sportowców 
międzynarodowych
3bc. Wdrożenie 
długoterminowego 
monitorowania medycznego
3bd. Zwiększenie liczby 
kampanii informacyjnych i 
profilaktycznych
4a. Konieczność całkowicie 
niezależnego organu, który 
organizuje i zarządza kontrolami
4b. Konieczność specjalnego 
rozporządzenia, aby uniknąć 
odmowy kontroli (patrz 
problemy w Hiszpanii z piłką 
nożną)
4c. Ustalenie sankcji wobec 
federacji i kierownictwa

1-4. Rozszerzyć 
sankcje na 
kierownictwo 
klubów, federacje i 
lekarzy.
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Scenariusz 2: Legalizacja dla zawodowych sportów i sportowców

Korzyści: Umożliwienie monitorowania zdrowia sportowców, uregulowanie istniejącej 
sytuacji

Napotkane lub 
oczekiwane problemy

Niepożądane skutki Dodatkowe środki do 
zaplanowania

Sankcje

1. W jaki sposób określić 
czym jest sport 
„rzeczywiście” zawodowy 
i w konsekwencji 
zdefiniować ograniczony 
wyjątek sportowy
2. Jak określić w obrębie
tej samej federacji granice 
pomiędzy zawodowcami a 
amatorami?

3. Co z młodymi 
sportowcami 
(niepełnoletni) którzy 
działają w sporcie 
zawodowym?

4. Co z równością 
sportów?

1. Zwiększona ilość sportów 
„zawodowych”, które nimi 
nie są

2. Amatorzy, którzy stosują 
doping, aby móc stać się 
zawodowcami

3a. Problem z ochroną 
młodych sportowców, 
którzy stosują doping, aby 
stać się zawodowcami

3b. Czy nie istnieje ryzyko 
zmniejszenia stanu 
liczebnego młodych 
sportowców w federacjach, 
jeśli rodzice są 
zaniepokojeni?

1. Sporządzenie listy sportów 
(kto ma uprawnienia i 
kontrolę ?)

2. Sporządzenie listy 
sportowców amatorów i 
zawodowców według 
federacji, ale z jaką 
częstotliwością? Kto jest do 
tego uprawniony?
3aa. Konieczność 
zaplanowania monitorowania 
wzdłużnego niezależnie od 
sportu (sportowiec musi 
wyrazić zgodę). 
3ab. Konieczność 
zwiększenia liczby 
niezapowiedzianych kontroli 
przed zawodami (kto 
uruchamia? kto 
zawiadamia?)

2. Kontrola w sporcie 
amatorskim: zakaz 
zostania zawodowcem 
w przypadku 
pozytywnego wyniku 
kontroli?
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Scenariusz 3: Legalizacja dla seniorów

Korzyści: Umożliwienie monitorowania zdrowia sportowców, uregulowanie istniejącej 
sytuacji, ochrona „nieletnich”

Napotkane lub 
oczekiwane problemy

Niepożądane skutki Dodatkowe środki do 
zaplanowania

Sankcje

1. Jak zapewnić kontrolę?

2. Co z równością 
sportowców: niepełnoletni, 
którzy przechodzą do 
seniorów?
3. Czy należy uznać 
„młodych” przechodzących 
do seniorów za seniorów. 
Skutkiem jest nowy wyjątek 
sportowy.

1a. Niepełnoletni mogą 
stosować doping w celu 
włączenia, osiągnięcia 
poziomu seniora

1b. Zbyt duża różnica 
między poziomem młodych 
sportowców i seniorów
ten sam przykład co dla 
zawodowców i amatorów

3a. Wzrost 
niekontrolowanego dopingu 
u sportowców 
niepełnoletnich, którzy chcą 
za wszelką cenę osiągnąć 
poziom seniora

1a. Konieczność 
zaplanowania 
monitorowania 
wzdłużnego (na które 
sportowiec udziela zgody) 
niezależnie od sportu.
1b. Konieczność 
zwiększenia liczby 
niezapowiedzianych 
kontroli przed zawodami 
(kto uruchamia? kto 
zawiadamia?)

3aa. Konieczność 
zaplanowania 
monitorowania 
wzdłużnego niezależnie od 
sportu (minimalnie poziom 
zawodów)
3ab. Konieczność 
zwiększenia liczby 
niezapowiedzianych 
kontroli przed zawodami 
(kto uruchamia? kto 
zawiadamia?)

1b. Zakaz przejścia do 
seniorów dla 
sportowców 
niepełnoletnich, którzy 
uzyskali pozytywny 
wynik kontroli
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Scenariusz 4: Ustalenie maksymalnego wskaźnika dla testów

Korzyści: Umożliwienie monitorowania zdrowia sportowców, uregulowanie istniejącej 
sytuacji, łagodne zalegalizowanie

Napotkane lub 
oczekiwane problemy

Niepożądane skutki Dodatkowe środki do 
zaplanowania

Sankcje

1. Problem ze 
sporządzeniem listy

2. Problemy związane z 
kontrolami

3.  Problemy związane z 
organizacją kontroli

1a. Korzystanie z 
różnych i urozmaiconych 
technik w celu 
unormowania wskaźnika 
markerów
1b. Korzystanie ze 
środków maskujących

1a. Informowanie i szkolenie 
sportowców

1b. Informowanie i szkolenie 
trenerów
1c. Obowiązek zgłoszenia 
jakie środki są stosowane
2a. Konieczność powołania 
całkowicie niezależnego 
organu, który organizuje i 
zarządza kontrolami
2b. Stworzenie organów 
kontrolujących i 
monitorujących. Obowiązek 
monitorowania w określonej 
instytucji, w innym wypadku 
zakaz udziału w zawodach

3a. Konieczność zaplanowania 
monitorowania wzdłużnego 
(na które sportowiec udziela 
zgody) niezależnie od sportu.
3b. Konieczność zwiększenia 
liczby niezapowiedzianych 
kontroli przed zawodami

2b. Jeżeli nie ma 
monitorowania: zakaz 
udziału w zawodach
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Scenariusz 5: Całkowita legalizacja pełnoletnich sportowców z obowiązkiem 
monitorowania

Korzyści: Umożliwienie monitorowania zdrowia sportowców, uregulowanie istniejącej 
sytuacji,
Sportowiec jest uznany za zwykłego obywatela

Napotkane lub 
oczekiwane problemy

Niepożądane skutki Dodatkowe środki do 
zaplanowania

Sankcje

1. Zwiększenie liczby 
przypadków dopingu

2. Bardzo wczesne 
stosowanie dopingu przez 
młodych sportowców, 
którzy chcą osiągnąć 
najwyższy poziom: doping 
jest normą

3. Sportowcy: bogate 
kluby/sporty stosujące 
doping lub korzystające z 
nieznanych środków lub 
technik

4. Negatywny wizerunek 
sportu

5. Konieczność wdrożenia 
monitorowania zdrowia

1a. Korzystanie z różnych 
środków potencjalnie 
niebezpiecznych dla 
zdrowia (w szczególności w 
wysokich dawkach)
1b. Stałe istnienie 
równoległego rynku

2a. Wysokie zagrożenie dla 
zdrowia młodych 
sportowców w okresie 
wzrostu

2b. Doping w 2 
prędkościach: bogaci i 
biedni
3. Rozwój rynku 
równoległego

4a. Zmniejszenie stanu 
liczebnego
4b. Niechęć do zawodów 
sportowych

1. Organizacja 
monitorowania wzdłużnego 
sportowców (perspektywa 
zdrowotna)

1b. Poprawa kontroli 
środków (śledzenie)

1c. Lepsza kontrola obiegów 
dystrybucji
2aa. Organizacja 
monitorowania wzdłużnego 
młodych sportowców 
(perspektywa zdrowotna)
2ab. Konieczność 
organizowania kampanii oraz 
akcji uwrażliwiających i 
informacyjnych (kto?)

3a. Organizacja 
monitorowania wzdłużnego 
młodych sportowców 
(perspektywa zdrowotna)
3b. Konieczność 
sporządzania regularnie 
aktualizowanej listy 
„możliwych” środków

5. Stworzenie organów 
monitorujących. Obowiązek 
monitorowania w określonej 
instytucji, w przeciwnym 
razie zakaz udziału w 
zawodach

1b. Sankcje karne i 
finansowe jak w 
przypadku sieci 
narkotyków

3a. Przykładne sankcje 
wobec kierownictwa, 
sportowców, lekarzy

5. Jeśli nie ma 
monitorowania, zakaz 
udziału w zawodach
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