
Szkolenie antydopingowe on-line POLADA 

23.02.2021 

 

 W dniu 23.02.2021 o godz. 13.30 odbyło się pierwsze szkolenie Polskiej 

Agencji Antydopingowej (POLADA)  dla trenerów i zawodników PZKFiTS z 

Trójboju Siłowego. Do tej pory takie szkolenia w formie stacjonarnej odbywały 

się na obozach sportowych dla kadry narodowej TS i WL. Zgodnie z nowymi 

przepisami antydopingowymi Światowej Organizacji 

Antydopingowej (WADA) i jej zaleceniami każdy 

zawodnik przed przystąpieniem do rywalizacji 

sportowej powinien odbyć takie szkolenie. 

Wykład w formie on-line prowadzony był osobiście 

przez Kierownika Departamentu Informacji i Edukacji 

Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) pana 

Grzegorza Borkowskiego. 

Grzegorz Borkowski 

 W tym pierwszym wykładzie uczestniczyła duża ilość trenerów klubowych 

z klubów zrzeszonych w PZKFiTS jak i zawodników z tych klubów, co w pewnym 

momencie dało liczbę 100 osób uczestniczących w szkoleniu. Zainteresowanie 

szkoleniami jest bardzo duże, dlatego są planowane następne tego typu 



wykłady. Wszystkie osoby zrzeszone w PZKFiTS (zawodnicy, trenerzy, 

sędziowie), chętni wziąć udział w takim szkoleniu proszeni są o wysłanie maila 

w tej kwestii do trenera kadry w TS i WL pana Arkadiusza Znojka: 

powerlifting@o2.pl. 

Zagadnienia jakie były poruszane podczas wykładu to: 

- definicja dopingu – wraz ze zmianami wprowadzonymi w 2021 roku, 

- cele walki z dopingiem, 

- konsekwencje stosowania dopingu,  

- historia walki z dopingiem, 

-sposób wyboru sportowców do kontroli antydopingowej, 

- przebieg procesu kontroli antydopingowej, 

- wyłączenia dla celów terapeutycznych (TUE), 

- dane statystyczne z ilości kontroli i ich wyników przeprowadzonych w Polsce i 

na Świecie w 2019 roku, 

- naruszenia przepisów antydopingowych z podziałem na dyscypliny, 

- struktura i działalność WADA, 

- głośne przypadki naruszenia przepisów antydopingowych wśród znanych 

sportowców, 

- lista substancji zabronionych z podziałem na grupy i omówienie skutków 

ubocznych wywoływanych przez stosowanie tych substancji, 

- zasadność i ryzyko związane ze stosowaniem odżywek i suplementów diety 

przez sportowców, 

- konsekwencje zdrowotne stosowania sterydów anabolicznych, 

- kampania #NIEdladopingu – GRAMY FAIR. 

 

 



Poniżej kila slajdów z przeprowadzonego szkolenia: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Więcej informacji można wraz z obszernym rozwinięciem wszystkich 

tematów można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA, 

do której częstego odwiedzania zapraszamy: 

www.antydoping.pl 

 

 

 

 

 

 


