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Zmiany w przepisach antydopingowych  
obowiązujące od 2015 roku 

 
 
WADA - Światowa Organizacja Antydopingowa (World Anti-Doping Organization) 

powołana została w 1999r. w Lozannie w celu międzynarodowej koordynacji walki 
z dopingiem w sporcie. Organizacja ta, we współpracy z federacjami 
międzynarodowymi poszczególnych dyscyplin sportowych a także organizatorami 
największych imprez sportowych w tym igrzysk olimpijskich, tworzy przepisy 
antydopingowe i ustala listę substancji zabronionych w sporcie.  

Najważniejszym dokumentem, który zawiera przepisy antydopingowe jest Kodeks 
WADA. Kodeks ten został przyjęty przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, 
Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, oraz wszystkie międzynarodowe federacje 
dyscyplin olimpijskich, a także 29 federacji sportów nieolimpijskich, międzynarodowe 
federacje sportowców niepełnosprawnych, narodowe komitety olimpijskie 203 państw 
(w tym Polski Komitet Olimpijski), 68 narodowych organizacji walczących z dopingiem 
(w tym Polską Komisję do Walki z Dopingiem) oraz wiele innych organizacji związanych 
ze sportem.  

Kodeks składa się z czterech części. Część pierwsza poświęcona kontroli 
dopingowej, zawiera definicję dopingu, skutki naruszenia przepisów antydopingowych, 
sposób pobierania i analizy próbek płynów biologicznych poddawanych badaniom, 
a także prawa zawodnika oraz wykaz następstw (w tym kar) za naruszenie przepisów 
antydopingowych. Część druga Kodeksu zawiera opis programów edukacyjnych 
i badań  naukowych w zakresie antydopingu. Część trzecia określa prawa i obowiązki 
sygnatariuszy. Część czwarta zawiera zasady posługiwania się kodeksem, w tym 
sposób jego przyjęcia, modyfikacji i interpretacji.  

Od 2015 roku obowiązywać będzie czwarta już wersja  kodeksu, różniąca się 
istotnie od wszystkich poprzednich.  

Pomiędzy opublikowanymi wersjami Kodeksu 3.0 (z 2009 r) i 4.0 złożonych zostało 
315 oddzielnych, różnych wniosków, dotyczących propozycji wprowadzenia łącznie 
3987 zmian do kodeksu. Dyskutowanych było ponad 50 różnych projektów roboczych. 
Ostatecznie w wersji 4.0 Kodeksu zaakceptowano wprowadzenie 2269 zmian 
w porównaniu do zapisów kodeksu z 2009 roku. Wszystkie te zmiany są zawarte 
w dokumencie zatytułowanym „Kodeks 2015 wersja 4.0 w odniesieniu do Kodeksu 
2009”, który jest zamieszczony na stronie internetowej WADA. Poniższe opracowanie 
powstało w oparciu o wersję 4.0 Kodeksu i wyżej wymieniony dokument. 
 

Jedną z najistotniejszych zmian kodeksu 4.0 jest wydłużenie okresu zakazu 
startów dla sportowców celowo oszukujących oraz większa elastyczność 
w wymierzaniu kar w przypadku szczególnych okoliczności. 
 

W obecnie obowiązującym kodeksie (wersja 3.0), istnieje możliwość zastosowania 
czteroletniego zakazu startów po pozytywnym wyniku badania, o ile komisja 
antydopingowa wykaże „okoliczności obciążające”. Trzeba wyraźnie podkreślić, że 
w czasie ponad czterech lat od wprowadzenia tego przepisu do kodeksu, był on rzadko 
stosowany. Niektóre przykłady przepisów, które wydłużają okres zakazu startów osób 
umyślnie stosujących doping w Kodeksie 4.0 to: 
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Artykuł 10.2:  
10.2.1.1 Za naruszenie przepisów, które są związane z obecnością w organizmie, 

użytkowaniem lub posiadaniem zabronionych substancji nie należących do tak zwanych 
„substancji wyróżnionych”, kara zakazu startów wynosi cztery lata, chyba że sportowiec 
może udowodnić, że naruszenie przepisów było nieumyślne. 

10.2.1.2 W przypadku naruszenia przepisów, które są związane z obecnością 
w organizmie, użytkowaniem lub posiadaniem zabronionych substancji należących do 
„substancji wyróżnionych” kara zakazu startów wynosi cztery lata, jeśli organizacja 
antydopingowa może wykazać, że naruszenie było umyślne. (Umyślne w świetle art. 
10.2.3 oznacza, że sportowiec samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby 
podejmował działania, co do których wiedział, że stanowią naruszenie przepisów 
antydopingowych lub wiedział, że istnieje poważne ryzyko, że działania te mogą 
stanowić naruszenie przepisów antydopingowych i w oczywisty sposób zignorował to 
ryzyko. Jeżeli zawodnik może udowodnić, że przyjął substancje zabroniona w trakcie 
zawodów, poza okresem zawodów w kontekście nie związanym z poprawą wydolności 
z będzie to traktowane jako nieumyślne naruszenie przepisów)  
 

Artykuł 10.6.3: Szybkie przyznanie się sportowca nie zmniejsza już automatycznie 
kary czteroletniego zakazu startów za pozytywny wynik badań antydopingowych do 
dwóch lat. W proponowanym artykule do skrócenia kary z powodu szybkiego 
przyznania się sportowca wymagana jest zgoda zarówno WADA jak i organizacji 
antydopingowej zarządzającej wynikami testów. 

Artykuł 2.3: Artykuł ten mówi, że zarówno „unikanie” pobrania próbki jak i odmowa 
jej oddania lub nieoddanie próbki stanowią naruszenie przepisów antydopingowych. 
W porównaniu z wersja 3.0 Kodeksu dodano tu słowo „unikanie” pobrania próbki. 

Artykuł 2.5: Artykuł ten dotyczy naruszeń w zakresie fałszowania na wszystkich 
etapach kontroli antydopingowej. Został on poszerzony o celowe zakłócenie lub próbę 
zakłócenia pracy urzędnika kontroli dopingowej, polegające na podawaniu fałszywych 
informacji organizacji antydopingowej oraz zastraszeniu lub próbie zastraszenia 
potencjalnego świadka. 

Artykuł 2.9: Zapis dotyczący naruszeń za współudział został poszerzony 
o „pomaganie” i „spiskowanie” w celu łamania przepisów antydopingowych oraz zakazu 
uczestnictwa w zawodach w okresie zakazu startów. 

Niektóre przykłady artykułów dotyczących tego, że w pewnych okolicznościach 
powinna być dozwolona większa elastyczność w wymierzaniu kar w sytuacji, gdy 
sportowiec jest w stanie wykazać, że nie oszukiwał: 

Artykuł 10.5.1: W sytuacji, gdy sportowiec może udowodnić brak istotnej winy za 
pozytywny wynik analizy z powodu stosowania zanieczyszczonego produktu, kara 
zakazu startów może być wymierzona w zakresie od co najmniej nagany do 
maksymalnie dwóch lat. Należy jednak pamiętać, że aby zmniejszyć karę zakazu 
startów poniżej dwóch lat za obecność ”substancji wyróżnionej”, sportowiec musi 
udowodnić brak istotnej winy.  

Artykuł 2.4: Przedział czasowy, w którym trzykrotnie naruszenie przez sportowca 
wymagań dotyczących dostępności na badaniach poza zawodami (nieprzedstawienie 
wymaganych informacji na temat miejsca pobytu oraz niepoddanie się badaniom), 
stanowi naruszenie przepisów antydopingowych został zmniejszony z 18 do 12 
miesięcy. Uzgodniono, że trzykrotne nieprawidłowe podanie miejsca pobytu sportowca 
w okresie dwunastu miesięcy to wystarczający okres czasu dla organizacji 
antydopingowej w celu stwierdzenia, że sportowiec stara się uniknąć badania, a także 
uważa się, że skrócenie okna czasowego zmniejsza ryzyko, gdy sportowcy, którzy są 
po prostu nieostrożni w prowadzeniu swojej dokumentacji zostaną oskarżeni 
o popełnienie naruszeń przepisów antydopingowych. 
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Druga ważna zmiana to uwzględnienie zasad proporcjonalności i praw 
człowieka. 
 

Kilka przepisów Kodeksu zostało zmodyfikowanych, aby lepiej wziąć te zasady 
pod uwagę. Niektóre przykłady to: 

Cel kodeksu, str. 1: "Kodeks został opracowany z uwzględnieniem zasad 
proporcjonalności oraz praw człowieka."  

Artykuł 14.3.2: Obowiązkowe publiczne ujawnianie naruszeń przepisów 
antydopingowych nie może mieć miejsca, aż do ostatecznej decyzji odwoławczej. 
W ramach obecnego kodeksu, wymagane było ujawnienie naruszeń już po 
przesłuchaniu. 

Artykuł 14.3.6 i Definicja sportowca: Obowiązkowe publiczne ujawnianie 
naruszeń przepisów antydopingowych nie jest wymagane w przypadku osób 
małoletnich oraz sportowców, którzy nie posiadają klasy międzynarodowej ani krajowej. 

Definicja braku istotnej winy: Niepełnoletni nie musi określać sposobu, w jaki 
substancja zabroniona dostała się do jego organizmu w celu uznania braku istotnej 
winy. 

Sportowcy niższego poziomu: Definicja sportowca  : Niektóre kraje decydują się 
badać sportowców na niższym poziomie, a nawet członków fitness klubów. Definicja 
sportowca została doprecyzowana po to, żeby krajowe organizacje antydopingowe 
wybierające do badania osoby, które nie są sportowcami na poziomie krajowym, ani 
międzynarodowym, nie musiały stosować wszystkich wymogów kodeksu. 

Opinia prawna: Przy tworzeniu Kodeksu w latach 2003 i 2009, WADA uzyskała 
opinie prawne na temat egzekwowalności różnych przepisów kodeksu. To samo 
podejście zostało zastosowane przy opracowaniu kodeksu 2015. WADA zaangażowało 
sędziego Costa do wyrażenia opinii na temat różnych aspektów Kodeksu, szczególnie 
w odniesieniu do zasad proporcjonalności i praw człowieka. Dialog między WADA 
i sędzią Costa wpłynął na opracowanie kilku artykułów znajdujących się w kodeksie 
w wersji 4.0. Opinię sędziego Costy można znaleźć na stronie internetowej WADA. 
 

Trzecia ważna zmiana w Kodeksie 4.0 to wprowadzenie poprawek, które kładą 
nacisk na rosnące znaczenie śledztwa i wykorzystania informacji wywiadowczych 
w walce z dopingiem. 
 

Wersja 4.0 Kodeksu podkreśla rolę śledztwa i współpracy z krajowymi rządami 
w walce z dopingiem. Ponadto podkreśla się znaczenie współpracy z WADA 
w wykrywaniu dopingu i możliwości zmniejszenia kar za daleko idąca współpracę:  

 
Artykuły 10.6.1.2 i 10.6.1.3: Artykuł dotyczący zmniejszenia kar za znaczną pomoc 

w wykryciu dopingu został zmieniony, aby umożliwić WADA zapewnienie sportowca lub 
innych osób skłonnych do współpracy, o tym że uzgodnione obniżenie kary zakazu 
startów nie będzie mogło zostać zakwestionowane w postępowaniu odwoławczym; że 
w odpowiednich okolicznościach, ujawnienie faktu znacznej pomocy może zostać 
ograniczone lub opóźnione oraz, że w wyjątkowych okolicznościach, WADA może 
zawrzeć w umowie, że znacząca pomoc jest na tyle duża, iż nie wystąpi o karę zakazu 
startów. Informacje udzielane w ramach znacznej pomocy w sprawach karnych lub 
dyscyplinarnych w ramach Kodeksu, muszą być również udostępniane organizacji 
antydopingowej odpowiedzialnej za zarządzanie wynikami testów.  

Ważną zmianą jest wydłużenie okresu przedawnienia do z ośmiu do dziesięciu lat 
(Artykuł 17), co zwiększa szansę na wykrycie wyrafinowanych metod dopingu nawet po 
wielu latach. 
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Czwarta zmiana w wersji 4.0 Kodeksu to ułatwienie dostępu do personelu 
pomocniczego sportowców, zaangażowanego w zjawisko dopingu. 
 

Aby ograniczyć sytuacje, w których  personel pomocniczy sportowców znajduje się 
poza jurysdykcją władz antydopingowych wprowadzono następujące zmiany:  
 

Artykuł 20.3.10 i 20.5.9: Nakłada na federacje międzynarodowe i krajowe 
organizacje antydopingowe wymóg przeprowadzenia automatycznego dochodzenia 
wobec członków personelu pomocniczego w przypadku jakiegokolwiek naruszenia 
przepisów antydopingowych przez niepełnoletniego oraz w przypadku, gdy personel 
pomocniczy wspierał więcej niż jednego sportowca, wobec którego stwierdzono 
naruszenie przepisów antydopingowych. 
 

Artykuł 2.10: Artykuł ten stwierdza, że naruszeniem przepisów antydopingowych 
dla sportowca lub innej osoby jest współpraca zawodowa lub sportowa z personelem 
pomocniczym, który zostały skazany w postępowaniu karnym, dyscyplinarnym lub 
zawodowym za złamanie przepisów antydopingowych, na okres sześciu lat od skazania 
lub decyzji albo na okres trwania nałożonej sankcji karnej, dyscyplinarnej lub 
zawodowej. Zabroniona jest także współpraca z przedstawicielem takiej osoby. Zanim 
zostanie stwierdzone, że sportowiec naruszył ten przepis, musi on otrzymać 
zawiadomienie o statusie zdyskwalifikowanego personelu pomocniczego sportowca 
oraz o konsekwencjach dalszej z nim współpracy.  
 

Artykuły 21.2.6, 20.3.15 i 20.4.13: Do zadań i obowiązków personelu 
pomocniczego sportowców został dodany nowy artykuł 21.2.6, o tym że "personel 
pomocniczy sportowca nie może używać lub posiadać jakiejkolwiek substancji 
zabronionej lub metody zabronionej bez ważnego usprawiedliwienia".  Naruszenie tego 
artykułu przez personel pomocniczy sportowca nie jest naruszeniem przepisów 
antydopingowych, ale może doprowadzić do wszczęcia sportowego postępowania 
dyscyplinarnego na podstawie przepisów dyscyplinarnych. Aby to wyegzekwować, 
artykuły 20.3.15 i 20.4.13 nakładają na federacje międzynarodowe i krajowe komitety 
olimpijskie obowiązek stosowania u siebie takich przepisów dyscyplinarnych, które 
uniemożliwią personelowi pomocniczemu naruszającemu artykuł 21.2.6, współpracę ze 
sportowcami. 
 

Piątą ważną zmianą jest wdrożenie koncepcji inteligentnego planowania 
rozkładu badań oraz zakresu analizy próbek. 
 

Zakłada się, że w roku 2015 WADA w porozumieniu z federacjami 
międzynarodowymi oraz innymi organizacjami antydopingowymi, przyjmie dokument 
techniczny określający zabronione substancje i metody, które są najczęściej 
nadużywane w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Dokument ten będzie 
wykorzystywany przez organizacje antydopingowe oraz laboratoria w planowaniu 
rozkładu badań i w analizie próbek.  
 

Szósta zmiana w wersji 4.0 Kodeksu ma na celu próbę zrównoważenia 
w bardziej przejrzysty i uczciwy sposób interesów federacji międzynarodowych 
i krajowych organizacji antydopingowych. 

Zarówno federacje międzynarodowe, jak i krajowe organizacje antydopingowe, 
odgrywają kluczową rolę w walce z dopingiem. Powinny one współpracować ze sobą 
w sposób skoordynowany. Jeśli tak się nie dzieje, system jest mniej skuteczny, na czym 
cierpią często uczciwi sportowcy. Oto kilka przykładów zmian, które zostały 



 Zmiany w przepisach antydopingowych obowiązujące od 2015 roku 41 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 11, Wrocław, 2014 

wprowadzone w celu poprawy przejrzystości i zrównoważenia praw i obowiązków 
federacji międzynarodowych i krajowych organizacji antydopingowych: 
 

Artykuł 4.4: Federacje międzynarodowe mają nadal kontrolować tzw. wyłączenia 
dla celów terapeutycznych (TUE - Therapeutic Use Exemptions) sportowców klasy 
międzynarodowej. Krajowe organizacje antydopingowe nadal będą kontrolować 
wyłączenia dla celów terapeutycznych dla sportowców klasy krajowej. Zgodnie 
z poprawkami kodeksu 2015, każda organizacja musi uznać wyłączenia dla celów 
terapeutycznych przyznane przez inną organizację, chyba że przedstawi pisemne 
uzasadnienie, że dane wyłączenie dla celów terapeutycznych, które zostało 
zaproponowane nie jest zgodne z międzynarodowym standardem. W takim przypadku 
wyłączenie dla celów terapeutycznych krajowej organizacji antydopingowej pozostaje 
w mocy dla krajowych wydarzeń sportowych, a wyłączenie dla celów terapeutycznych 
międzynarodowej federacji pozostaje w mocy dla międzynarodowych imprez, dopóki nie 
zostanie zakończony proces odwoławczy prowadzony przez WADA i ostatecznie 
rozstrzygnięty przez Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS). Organizatorzy ważnych 
zawodów mają uprawnienia do przyznawania wyłączenia dla celów terapeutycznych dla 
swoich imprez. Odmowa przyznania wyłączenia dla celów terapeutycznych 
organizatorowi ważnych zawodów nie ma wpływu na jakiekolwiek wyłączenia dla celów 
terapeutycznych uprzednio mu udzielone. 
 

Artykuł 7.1: Organem odpowiedzialnym za zarządzanie wynikami testów jest 
organizacja antydopingowa, który zainicjowała badania lub, w przypadku innych 
naruszeń, organizacja antydopingowa, która pierwsza powzięła podejrzenie wobec 
sportowca lub innej osoby o domniemane naruszenie przepisów antydopingowych, 
a następnie starannie przeprowadziła w tej sprawie śledztwo. W przypadku, gdy istnieje 
spór wobec tego jaki jest organ odpowiedzialny za zarządzanie wynikami, decydujący 
głos ma WADA. Od decyzji WADA przysługuje odwołanie do CAS w trybie 
przyspieszonym. 
 

Artykuł 7.1.2: Naruszenie odpowiednich wymagań określających dostępność 
sportowca na badaniach poza zawodami na podstawie art 2.4 mogą obejmować łącznie 
nieprzedstawienie wymaganych informacji na temat miejsca pobytu oraz odmowę 
poddania się badaniom ogłaszanym przez federacje międzynarodowe lub krajowe 
organizacje antydopingowe. Artykuł 7.1.2 wyjaśnia, że organem wyznaczonym do 
zarządzania wynikami z powodu naruszenia miejsca pobytu jest organizacja 
antydopingowa, której sportowiec udziela informacji na temat swojego miejsca pobytu. 
 
Siódma różnica dotyczy poprawy czytelności Kodeksu. 
 

Ciekawym rozwiązaniem jest przewodnik do kodeksu dla sportowców. WADA 
opublikuje dwa różne dokumenty z instrukcjami używania kodeksu dla sportowców. 
Pierwszy będzie krótkim dokumentem w sposób nietechniczny uwypuklającym te części 
kodeksu, które powinny być najważniejsze dla sportowców. Drugi bardziej obszerny, 
będzie szczegółowym przewodnikiem z linkami do tekstu odpowiednich artykułów 
kodeksu. 
 

W kodeksie znalazło się jeszcze kilka innych istotnych zmian, z których 
najważniejsze dla trenera i zawodnika dotyczą: 
 

Artykuł 5.7: Artykuł ten dotyczy byłych sportowców wracających ponownie do 
współzawodnictwa. W przypadku sportowców wysokiej klasy nie powinno być 
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dozwolone, aby po wycofaniu się z czynnego uprawiania sportu powracali do treningów 
oraz aktywnego uczestnictwa w sporcie, nie poddając się uprzednio badaniom. Kodeks 
umożliwia każdej organizacji antydopingowej ustalenie własnego przedziału 
czasowego, w którym sportowcy, którzy wycofali się z czynnego uprawiania sportu 
powinni być dostępni do przeprowadzenia badań przed powrotem do aktywnego 
uczestnictwa w sporcie. Przewiduje się, że sportowcy, którzy wycofali się z czynnego 
uprawiania sportu, gdy znajdowali się w zarejestrowanej grupie sportowców 
poddawanych badaniom, a którzy chcą powrócić do aktywnego uczestnictwa w sporcie 
muszą zgłosić ten fakt pisemnie z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, chyba że 
WADA, w porozumieniu z właściwą federacją  i krajową organizacją antydopingowa, 
zwolni z tego wymogu sportowca.  
 

Artykuł 10.10: Organizacje antydopingowe mogą, wedle swoich własnych zasad, 
nakładać na sportowców sankcje finansowe, ale tylko wtedy, gdy sankcje te są 
proporcjonalne i nie powodują skrócenia okresu zakazu startów, który zostałaby 
nałożony w danym przypadku na mocy kodeksu. Sportowcy nie powinni mieć 
możliwości finansowego opłacenia skrócenia żadnego okresu zakazu startów. 
 

Artykuł 10.12.2: Wyjątek od ogólnej zasady niedopuszczania sportowców do 
udziału w treningach lub innej działalności swojej federacji krajowej lub klubu w okresie 
obowiązywania  zakazu startów, pozwala sportowcowi wrócić do treningów ze swoim 
zespołem lub korzystać z wyposażenia klubu lub innej organizacji w czasie: 1) ostatnich 
dwóch miesięcy okresu zakazu startów; lub 2) ostatniej jednej czwartej części okresu 
zakazu startów.  
 
Piśmiennictwo: 
WORLD ANTI-DOPING CODE. https://wada-main-

prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-world-anti-doping-
code.pdf 

SIGNIFICANT CHANGES BETWEEN THE 2009 CODE AND THE 2015 CODE.  https://wada-
main-prod.s3.amazonaws.com/wadc-2015-draft-version-4.0-significant-changes-to-2009-en.pdf 

 
 
 
 

 
 
 


