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z czego najgłośniej wybrzmiała w mediach 
sprawa zorganizowanej grupy przestępczej, 
działającej na terenie województwa śląskie-
go. W wyniku wspólnych działań z CBŚP 
i Prokuraturą Okręgową w Gliwicach areszto-
wano 7 osób. Grupa wytwarzała i wprowa-
dzała do obrotu m.in. substancje anabolicz-
ne, hormony i czynniki wzrostu. Handel 
środkami odbywał się za pomocą sklepów 
internetowych, które zrealizowały ponad 
25 tys. zamówień na kwotę 4,8 mln zł.  
W 2022 roku kontrolerzy POLADA pobrali 
2448 próbek moczu i krwi (1186 podczas 
zawodów oraz 1262 w okresie poza oficjalnymi 
startami zawodników). Łącznie odbyło się 

750 akcji kontrolnych. Badania zostały przepro-
wadzone wśród zawodników reprezentujących 
40 związków sportowych. W okresie obejmu-
jącym niniejsze sprawozdanie stwierdzono 
22 przypadki podejrzenia naruszenia przepi-
sów antydopingowych.

Polska Agencja Antydopingo-
wa wszczęła aż 5 śledztw nie-
analitycznych,

www.antydoping.pl

POLADA W 2022 ROKU Z EDUKACYJNYM REKORDEM! 

KONTROLE I ŚLEDZTWA W POLADA W 2022 ROKU

Kluczowa działalność ekspertów POLADA 
to także Antydopingowe Pogotowie Informa-
cyjne. Za pośrednictwem tego narzędzia, tylko 
w minionym roku, setki sportowców drogą 
telefoniczną (314) i mailową (42) otrzymały 
wskazówki dotyczące zażywanych leków.  

Niezwykle istotna okazuje się także Baza 
Leków Zabronionych, która dla wielu zawod-
ników, trenerów, lekarzy czy pracowników 
związków sportowych stanowi bardzo ważne 
źródło wiedzy. W 2022 roku liczba zapytań 
wyniosła 39450. Najczęściej pojawiały się 
pytania o leki przeciwbólowe i leki stosowa-
ne w grypie lub przeziębieniu. 

W 2022 roku eksperci POLADA 
przeprowadzili 120 akcji eduka-
cyjnych i dotarli z wiedzą anty-
dopingową do blisko 5 900 od-
biorców: zawodników kadr na-
rodowych, uczniów szkół mi-
strzostwa sportowego, trene-
rów, rodziców, fizjoterapeutów 
i lekarzy. Łącznie spotkania 
odbyły się z przedstawicielami 
34 dyscyplin sportu. Duża część 
akcji miała charakter multi-
dyscyplinarny. 
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Wizyta wpisała się w długofalową współpracę 
POLADA i ALBNADO w ramach wspólnego 
projektu realizowanego przez CEADO i Świato-
wą Agencję Antydopingową.  
Przedmiotem spotkania było omówienie orga-
nizacji i funkcjonowania POLADA, kamienie 
milowe, które pozostały do zrealizowania przez 
ALBNADO na drodze do osiągnięcia pełnej 
zgodności albańskiego systemu 

W siedzibie POLADA odbyło się 
spotkanie pomiędzy Albańską 
Agencją Antydopingową repre-
zentowaną przez Survena Me-
tolli oraz Uniwersytetem w Tira-
nie reprezentowanym przez 
Aisela Oseku a Polską Agencją 
Antydopingową i Panelem Dys-
cyplinarnym. 

 ALBAŃSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA Z WIZYTĄ W POLADA

antydopingowego ze Światowym Programem 
Antydopingowym.  Jednym z ważnych punktów 
wizyty były odwiedziny w Polskim Laboratorium 
Antydopingowym oraz w Instytucie Sportu – 
Państwowym Instytucie Badawczym. 

Obowiązkowemu badaniu będą podlegali 
uczestnicy walk o jakikolwiek tytuł krajowy 
lub zagraniczny, niezależnie od wymogów 
stawianych przez właściwą federację, a Promotor 

Polska Unia Boksu (PUB), która 
zamierza uporządkować sytu-
ację w boksie zawodowym, 
po podpisaniu umowy o współ-
pracy z Polską Agencją Antydo-
pingową (POLADA) opubliko-
wała zmodyfikowaną wersję 
swojego regulaminu, w którym 
znalazły się rewolucyjne zmiany 
dotyczące m.in. kontroli antydo-
pingowych.

 POLSKA UNIA BOKSU I NOWE ZASADY ANTYDOPINGOWE

będzie ponosił koszty badań. Ponadto PUB 
zamierza - na własny koszt - organizować nieza-
powiedziane badania na wybranych galach 
i w wybranych walkach bez względu
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KARY FINANSOWE ZA DOPING W FINLANDII  

Oznacza to, że jeżeli dany zawodnik kiedykol-
wiek i przy uprawianiu jakiejkolwiek dyscypliny 
zostanie ukarany za stosowanie dopingu 
np. zawieszeniem na określony czas, 
nie będzie mógł uzyskać licencji PUB do czasu 
wykonania kary (np. upływu okresu zawiesze-
nia). Dotyczy to również bokserów, którzy mieli 
już licencje PUB i byli dopuszczeni do walk 
pomimo wcześniej nałożonych sankcji. 
Nie otrzymają oni licencji na rok 2023 i kolejne 
- aż do czasu wykonania stosownych kar.

którym miał leczyć swoich podopiecznych. 
Przeszło 60-letni lekarz przegrał w sądzie 
apelacyjnym i ostatecznie stracił prawo 
do wykonywania zawodu. Cała sprawa doty-
czy wydarzeń z roku 2011. To wówczas doktor 
Richard Freeman miał zamawiać testosteron 
w paczkach, które były dostarczane 
do centrum kolarskiego w Manchesterze. 
Brytyjczyk został oskarżony przez Brytyjską 
Agencję Antydopingową (UKAD) o naruszenie 
przepisów antydopingowych. Richard 
Freeman pracował w zespole Team Sky 
w latach 2009-2017. Dzięki tej decyzji sądu 
UKAD może wznowić postępowanie przeciw-
ko lekarzowi.

W ramach operacji Prova Limpa sądzeni będą  
m.in. były dyrektor sportowy Nuno Ribeiro 
i szef zespołu Adriano Quintanilha oraz kolarze 
João Rodrigues, Rui Vinhas, Ricardo Mestre, 
Samuel Caldeira, Daniel Mestre, José Neves, 
Joni Brandão, Ricardo Vilela, José Gonçalves 
i Jorge Magalhães. Z dokumentów wynika, 
że od 2020 roku stosowanie dopingu, w tym 
transfuzji krwi, hormonu wzrostu, testostero-
nu, było normą w tym portugalskim zespole.

W sierpniu 2022 roku Międzynarodowa Unia 
Kolarska zawiesiła ostatecznie licencję zespołu 
W52-FC Porto ze względu na stosowanie 
niedozwolonych substancji przez kolarzy tej 
grupy. W październiku siódemka kolarzy 
poznała wymiar kar, m.in. był wśród nich João 
Rodrigues, który otrzymał aż 8-letnią banicję 
od kolarstwa. 

Doktor Richard Freeman, były lekarz zespołu 
Team Sky oraz Bri�sh Cycling został uznany 
za winnego w procesie, w którym był on oskar-
żony o zamawianie dawek testosteronu, 

Aż 26 osób stanie przed sądem 
i będzie odpowiadać za branie 
udziału w zorganizowanej 
grupie handlującej środkami do-
pingowymi. To kolejny etap naj-
większej afery dopingowej 
w Portugalii w 2022 roku.  

 CIĄG DALSZY GIGANTYCZNEJ AFERY KOLARSKIEJ W PORTUGALI

 
na zapisy kontraktowe. Dlatego każdy Promo-
tor będzie miał obowiązek zapewnić podczas 
każdej gali osobne pomieszczenie dla kontrole-
rów POLADA, bez względu na to, czy badanie 
będzie przeprowadzane, czy też nie. Zgodnie 
z umową PUB będzie respektować sankcje 
za stosowanie dopingu, nałożone na zawodni-
ków poza zawodami sankcjonowanymi przez 
PUB. Dotyczy to w szczególności sankcji nało-
żonych przy okazji uprawiania sportów olimpij-
skich (ale też nieolimpijskich), nie tylko boksu. 
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Jej „bohaterem” jest znany z przepisywania 
sterydów anabolicznych i EPO dr Marco 
Maynar Merina, a najgłośniejszą „ofiarą” 
28-letni kolumbijski kolarz Miguel Angel 
Lopez. Jeden z najlepszych kolumbijskich kola-
rzy ostatnich lat, zwany w peletonie "Super-
manem", ma na koncie podium Giro d'Italia 
i Vuelta a Espana, cztery wygrane etapy Wiel-
kich Tourów, w tym królewski etap Tour 
de France 2020 zakończony wspinaczką na Col 
de la Loze i szereg triumfów w mniejszych 
wyścigach cyklu World Tour, takich jak Tour 
de Suisse czy Volta a Catalunya. 
Po tym, jak udowodniono mu, że był nie tylko 
klientem Meriny, ale przewoził dla niego leki 

nielegalne w tym południowoeuropejskim 
kraju jego pracodawca – kazachska grupa 
Astana – rozwiązała z nim kontrakt w trybie 
natychmiastowym. Jaki związek z operacją 
Puerto ma operacja Ilex? Pod koniec listopada 
hiszpańscy sędziowie ponownie stwierdzili, 
że żadne nazwisko - ani Meriny (które i tak 
od miesięcy przewija się w mediach), 
ani zamieszanych w sprawę sportowców, 
nie zostanie przekazane Hiszpańskiej Agencji 
Antydopingowej. Tym samym sportowcy, 
którzy prawdopodobnie stosowali doping, 
nie mogą zostać zawieszeni, gdyż WADA 
nie może im udowodnić naruszenia przepi-
sów.

OPERACJA „ILEX”

Po legendarnej już operacji 
Puerto z 2006 roku, w którą za-
mieszana była śmietanka spor-
towców na Półwyspie Iberyj-
skim, w tym piłkarze Realu 
Madryt i FC Barcelony, korzy-
stający z usług dr. Eufemiano 
Fuentesa, w Hiszpanii wybu-
chła kolejna afera dopingowa 
– „operacja Ilex”. 



Dlatego też nie nałożono na nią żadnej kary 
poza anulowaniem jej wyników z dnia pobra-
nia próbki (25 grudnia 2021 roku). WADA 
wniosła do Rosjan prośbę o przesłanie pełne-
go uzasadnienia swojej decyzji, a sama zapew-
ne skieruje sprawę do Trybunału Arbitrażowe-
go ds. Sportu (CAS) w Lozannie. Wcześniej 

NIEMCZINOWA POZBAWIONA TROFEÓW 

WALIJEWA UZNANA NIEWINNĄ PRZEZ RUSADA

Po wielu miesiącach od Zimo-
wych Igrzysk Olimpijskich 
w Pekinie, Rosyjska Agencja 
Antydopingowa (RUSADA) 
uznała Kamilę Walijewą, po-
dejrzaną o stosowanie dopin-
gu, za niewinną. RUSADA 
uznała, że naruszenie nie wyni-
kało z jej "błędu lub zaniedba-

Niemczinowa jest obecnie zawieszona na dwa 
lata -od 19 maja 2022 do 24 maja 2024 r., 
za stosowanie zabronionej metody, 
ale powtórne badanie próbki pobranej 8 lipca 
2014 r. spowodowało nałożenie kolejnych 
sankcji. Zawodniczka zdobyła dwa złote 
medale na Mistrzostwach Świata Juniorów 
w pływaniu artystycznym 2016 i srebro 
w 2014 roku w zawodach Team Free Combi-
na�on.

Rosyjska pływaczka artystycz-
na Marija Niemczinowa została 
pozbawiona wszystkich trofe-
ów wywalczonych od lipca 
2014 roku.

WADA domagała się czteroletniej dyskwalifi-
kacji dla zawodniczki. Po szczegółowej analizie 
decyzji RUSADA, rozważy jednak, jakie kolejne 
kroki pomogą rozwiązać tę kwes�ę tak szybko, 
jak to możliwe.
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GRZYWNY ZA ZŁAMANIE ZASAD KODEKSU 

Po skandalu dopingowym podczas 
zeszłorocznych South East Asian 
Games (SEA Games), 
z udziałem czołowych pływaków z 
Singapuru na Josepha Schoolinga, 
Amandę Lim i Teong Tzen Wei nało-
żono grzywny za złamanie zasad 
kodeksu postępowania Singapur-
skiej Narodowej Rady Olimpijskiej 
(SNOC). 

POSTĘPOWANIA SINGAPURSKIEJ NARODOWEJ RADY OLIMPIJSKIEJ

Vialli zmarł 6 stycznia w wieku 58 lat na raka 
trzustki. 60-krotny reprezentant Włoch, który 
wywalczył ze „Squadrą Azzurra” wicemistrzo-
stwo świata 1994, zasugerował że istnieje 
związek między chorymi zawodnikami 
a substancjami, które im podawano w latach 
80-tych i 90-tych. W tym miejscu warto przy-
pomnieć o procesie antydopingowym prze-
ciwko Juventusowi i klubowemu lekarzowi 
w latach 1985-2009, dr. Riccardo Agricoli 
prowadzonemu w sprawie podawania niele-
galnych narkotyków i erytropoetyny (EPO) 

zawodnikom tego klubu w latach 1994-1998.  
W 2002 roku były kierownik ds. zdrowia klubu 
z Turynu został skazany w pierwszej instancji 
na rok i dziesięć miesięcy za „podawanie EPO 
i specyfików leczniczych o właściwościach 
innych niż zadeklarowane” 

BAGGIO SUGERUJE, ŻE NA ŚMIERĆ 

Dawny pomocnik reprezentacji 
Włoch oraz Juventusu Turyn, 
Parmy i Interu Mediolan, Dino 
Baggio zasugerował, że Gian-
luca Vialli mógł umrzeć 
z powodu stosowania środków 
dopingujących. 

VIALLIEGO MÓGŁ WPŁYNĄĆ DOPING



Sportowcy przyznali się do zażywania narkoty-
ków za granicą swego kraju co skłoniło SNOC 
do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. 
W efekcie czego, poza wspomnianą grzywną 
(dla Schoolinga, mistrza olimpijskiego z Rio 
de Janeiro na 100 m stylem motylkowym, 
było to 10 000 USD), zdecydowano o koniecz-
ności zwiększenia ilości szkoleń antydopingo-
wych dla sportowców rywalizujących 
na arenie międzynarodowej. 

Wskazano bowiem, że sportowcy na tym 
poziomie, muszą być lepiej przygotowani 
do przestrzegania zasad i rozumieć swoje 
obowiązki w tym zakresie. Sportowcy otrzy-
mali też jasne ostrzeżenie, że jakiekolwiek 
naruszenie zasad kodeksu postępowania 
z ich strony będzie oznaczało automatycznie 
dwuletnią dyskwalifikację.

www.antydoping.pl
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Próbki otrzymywano od 14 listopada 
do 19 grudnia. Czas oczekiwania na raporto-
wanie wyników wynosił od 24 do 48 godzin. 
Laboratorium ADLQ przyczyniło się do realiza-
cji programu (Comprehensive An�-Doping), 
nadzorowanego przez FIFA, w ramach którego 
pobierane były próbki przez Dział Testów FIFA, 
a w ADLQ przeprowadzane były badania anty-
dopingowe. 

Laboratorium w Katarze jest jedynym w tym 
regionie laboratorium akredytowanym 
przez Światową Agencję Antydopingową 
(WADA). Laboratorium pracowało 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu, aby osiągnąć 
tak szybki czas realizacji. Dlatego do współpra-
cy zaproszono też kilku ekspertów z innych 
laboratoriów akredytowanych przez WADA.

PONAD 1600 PRÓBEK POBRANYCH PODCZAS MUNDIALU

Laboratorium antydopingowe 
w Katarze (ADLQ) przedstawi-
ło statystyki dotyczące liczby 
przebadanych próbek podczas 
ubiegłorocznych Mistrzostw 
Świata FIFA w Katarze. ADLQ 
otrzymało łącznie 1612 próbek 
moczu i krwi, pobranych za-
równo podczas zawodów, 
jak i poza nimi. 
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W styczniu kilkadziesiąt gram tej niezwykle 
niebezpiecznej substancji znaleziono u jedne-
go z mieszkańców Raciborza. 48-latek został 
zatrzymany przez policję i grozi mu do trzech 
lat pozbawienia wolności. Obecnie GIS przypo-
mina o niebezpieczeństwie związanym 

 z użyciem nowych narkotyków, zwanych popu-
larnie "dopalaczami". Takie produkty nie posia-
dają gwarancji składu i ilości substancji czyn-
nej, a co istotne, mogą zawierać niezadeklaro-
wane i niebezpieczne zanieczyszczenia, które 
zwiększają ryzyko wystąpienia poważnych 
zatruć, a nawet zgonów. 

A-pirolidynoizoheksanofenon 
zwany "funky" to niebezpiecz-
na substancja psychotropowa, 
która pojawiła się na polskim 
rynku. To silnie uzależniający 
narkotyk, który zazwyczaj 
przybiera postać proszku 
lub kryształów. Już w lipcu 
ubiegłego roku, Główny 
Inspektorat Sanitarny (GIS) 
ostrzegał przed tą groźną i nie-
bezpieczną dla życia człowieka 

OSTRZEŻENIE: „FUNKY” TO NIEBEZPIECZNA SUBSTANCJA PSYCHOTROPOWA 



Do zobaczenia

w lutym


