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Prezes PKOl zostanie członkiem Zarządu Światowej Agencji Antydopingowej
Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – został nominowany do
Zarządu Światowej Agencji Antydopingowej (World Anti-Doping Agency – WADA).
Członkiem Zarządu zostanie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Będzie drugim Polakiem w
obecnych władzach Agencji.
Prezes PKOl będzie reprezentował w WADA Stowarzyszenie Narodowych Komitetów
Olimpijskich (The Association of National Olympic Committees – ANOC). Andrzej Kraśnicki
od 2018 roku aktywnie działa w tej organizacji jako członek Rady Wykonawczej ANOC,
jeden z sześciu reprezentantów Europy.
– Bardzo się cieszę z tej nominacji i zaufania. Razem z Prezydentem WADA Witoldem
Bańką i innymi członkami Zarządu dołożę wszelkich starań by skutecznie zapobiegać
zjawisku dopingu w sporcie. Naszym wspólnym celem jest rozwój sportu opartego na
zasadach czystej gry. Każdy sportowiec, trener, działacz sportowy musi być świadomy jakie
preparaty i produkty są zakazane oraz jakie konsekwencje – zdrowotne, sportowe i prawne –
niesie stosowanie środków niedozwolonych. Wierzę, że tylko czysta i uczciwa rywalizacja ma
sens i oddaje prawdziwy wymiar sportu – mówi Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego
Komitetu Olimpijskiego.
Światowa Agencja Antydopingowa jest główną instytucją stanowiącą przepisy
antydopingowe. Jej szefem jest Polak – Witold Bańka – Minister Sportu i Turystyki w latach
2015-2019.
Celem Światowej Agencji Antydopingowej jest promowanie i koordynacja walki z dopingiem
w sporcie na całym świecie. WADA koordynuje Światowy Program Zwalczania Dopingu,
którego najważniejszym elementem jest Światowy Kodeks Antydopingowy. Stronami
Kodeksu, które tworzą własne przepisy antydopingowe są Federacje Międzynarodowe,
organizatorzy najważniejszych imprez sportowych oraz Narodowe Organizacje
Antydopingowe. Do nich należy Polska Agencja Antydopingowa (POLADA), która ustala
obowiązujące na terenie naszego kraju polskie przepisy antydopingowe. Ponadto w Polsce,
podobnie jak w wielu innych państwach, obowiązuje odrębna ustawa o zwalczaniu dopingu
w sporcie.

WADA prowadzi też działalność edukacyjną, wdraża procedury badań oraz publikuje listę
zakazanych substancji i metod, których stosowanie jest zabronione we współzawodnictwie
sportowym.
Światowa Agencja Antydopingowa posiada dwa organy zarządcze: 38-osobowy Zarząd,
który jest najwyższym organem decyzyjnym i 12-osobowy Komitet Wykonawczy będący
organem odpowiedzialnym za kształtowanie bieżącej polityki WADA. Oba składają się w
równej części z przedstawicieli Ruchu Olimpijskiego i rządów.
Zarząd, którego członkiem od przyszłego roku będzie Prezes Andrzej Kraśnicki składa się z
18 reprezentantów ruchu sportowego i środowiska zawodników, 18 przedstawicieli rządów, a
także niezależnego Prezydenta i Wiceprezydenta. Organ ten odpowiada za wszystkie,
nieznajdujące się w kompetencji Komitetu Wykonawczego, kwestie związane z
funkcjonowaniem WADA. Do obowiązków Zarządu należy, m.in. przyjmowanie standardów
międzynarodowych (z wyjątkiem listy substancji i metod zabronionych) np.
międzynarodowego standardu dla laboratoriów, uchwalanie budżetu, przyjmowanie zmian w
Światowym Kodeksie Antydopingowym oraz wybór Prezydenta i Wiceprezydenta agencji.
Światowa Agencja Antydopingowa została założona w 1999 roku w Lozannie, jej główną
siedzibą jest Montreal (Kanada).
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