
Sport 
amatorski

36% 23%

Postawy i opinie na temat stosowania dopingu
na podstawie raportu Kantar Public na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej

Które dyscypliny sportowe są najbardziej narażone 
na stosowanie niedozwolonych substancji w opinii 
Polaków i sportowców amatorów?

podnoszenie 
ciężarów

lekkoatletyka kolarstwo  łyżwiarstwo
szybkie

piłka
nożna

73% 68% 66% 54% 43%

Które dyscypliny/sporty, Pana/Pani zdaniem, są najbardziej narażone 
na stosowanie niedozwolonych substancji?

Ogół Polaków

Kto rozważa stosowanie dopingu?

12%
raczej
nie 
rozważa

60% 
w ogóle 
nie rozważa

3%
zdecydowanie
rozważa

8%
raczej
rozważa

16%
raczej
nie 
rozważa

13% nie wie/
nie ma zdania

78% 
w ogóle 
nie rozważa

4%
zdecydowanie
rozważa

5% raczej
rozważa

1% nie wie/
nie ma zdania

Ogół Polaków Sportowcy amatorzy Sportowcy wyczynowi

Gdyby zaproponowano Panu/Pani za darmo lub prawie za darmo stosowanie – pod nadzorem medycznym – zabronionej substancji dopingującej, która może 
w znacznym stopniu poprawić wynik sportowy, a która nie jest obecnie możliwa do wykrycia, to czy rozważał(a)by Pan/Pani stosowanie takiej substancji?

Opinie Polaków na temat skali stosowania dopingu 
przez sportowców i zachęcania sportowców przez 
trenerów do stosowania dopingu

Skala dopingu Zachęcająca 
postawa trenera

Sport 
wyczynowy

Sportowcy wyczynowi

Sportowcy amatorzy

Ogół Polaków

%

Jaki procent sportowców w Polsce 
Pana (Pani)zdaniem, przyjmuje 
środki dopingujące w celu poprawy 
swoich wyników?

Jaki procent trenerów w sporcie 
w Polsce Pana(Pani)zdaniem, 
zachęca swoich zawodników do 
przyjmowania środków dopingujących 
w celu poprawy wyników?

25%25%

37%

24%

26%

16%

27%

21%

21%

Sportowcy wyczynowi

Sportowcy amatorzy

Ogół Polaków

Sportowcy amatorzy

Ogół Polaków

Sportowcy amatorzy

Ogół Polaków

Szkodliwość regularnego stosowania dopingu 
dla zdrowia (odsetek osób wskazujących duży wpływ) 

Ogół Polaków Sportowcy amatorzy

vs

Sterydy
anaboliczne

Hormon
wzrostu

Sterydy
anaboliczne

Hormon
wzrostu

Jak duży negatywny wpływ na Pana/Pani zdrowie miałoby - Pana/Pani 
zdaniem –  regularne stosowanie każdej z poniższych substancji?

38% 37% 63% 57%

Sportowcy amatorzy

89% 79% 79% 53% 44%

skoki
narciarskie

38%

26%

65% 
w ogóle 
nie rozważa

5%
zdecydowanie
rozważa

4% nie wie/
nie ma zdania

18%
raczej
nie 
rozważa

9% raczej
rozważa

Zdobycie substancji dopingujących 
- raczej łatwe i bardzo łatwe

Jak Pan/i ocenia, czy zdobycie niżej wymienionych substancji 
byłoby dla Pana/Pani trudne czy łatwe?

13% 34% 19%

Sterydy
anaboliczne

9% 24% 17%

Hormon
wzrostu



Ocena moralna zażywania środków dopingujących - sportowcy wyczynowi

Świadome stosowanie dopingu jest niemoralne w każdym przypadku.

Świadome stosowanie dopingu jest moralnie dopuszczalne w niektórych przypadkach.

Świadome stosowanie dopingu zawsze jest moralnie dopuszczalne.

88%

9%

3%

Sportowcy wyczynowi o karach za stosowanie dopingu

Na podstawie znanych Panu/Pani informacji – jak surowe są w Pana/Pani 
dyscyplinie sportu kary w przypadku wykrycia substancji dopingujących 
podczas kontroli antydopingowej?

Sukces i porażka w sporcie w opinii 
sportowców wyczynowych

Sukces osiągnąłem, gdy...

Kiedy przegrywam...

Podejście wobec dopingu wybranych instytucji 
w opinii sportowców wyczynowych 

Traktują
poważnie

Skutecznie
zwalczają

48% 23%

54% 32%Komisja do Zwalczania
Dopingu w Sporcie/POLADA

Ministerstwo Sportu
i Turystyki

Jak poważnie - Pana/Pani 
zdaniem - podchodzą władze 
w Polsce do zwalczania handlu 
zabronionymi substancjami 
dopingującymi?

Jaka jest Pana/Pani zdaniem 
ogólna skuteczność polskich 
władz w zwalczaniu handlu 
zabronionymi substancjami 
dopingującymi?

Ocena sterydów i hormonu wzrostu z punktu 
widzenia zdrowia, dostępu i kosztów - opinie 
sportowców wyczynowych

Jak duży negatywny
wpływ miałyby
na zdrowie?

Jak trudne 
byłoby zdobycie
substancji?

Jak kosztowny
byłby zakup?

48%

47%

19%

17%

22%

27%

sterydy
anaboliczne

hormon
wzrostu

Sportowcy w sportach nieolimpijskich

28% 17% 7%21% 

Sportowcy w sportach olimpijskich

41% 12%4%35%

bardzo 
surowe

raczej
surowe

raczej
łagodne

bardzo 
łagodne

nie 
wiem

osiągnąłem cel

wygrałem

pokonałem
innych zawodników

jestem najlepszy

mój wynik był lepszy
niż przeciwników

udowodniłem innym,
że jestem najlepszy

zrobiłem, co było
w mojej mocy

ciężko pracowałem

osiągnąłem swoje
własne cele

moje wyniki wyraźnie
poprawiły się

pokonałem
trudności

(duży wpływ)

(raczej drogi i bardzo drogi)

(raczej łatwe i bardzo łatwe)

85%

85%

84%

84%

82%

81%

72%

67%

63%

61%

47%
jestem ponad

wszystkimi 41%

martwię się,co pomyślą
inni ludzie

boję się, że nie mam
wystarczająco dużego talentu

ludzie interesują się
mną mniej

rujnuje to moje plany
na przyszłość

ważne osoby wokół mnie
są rozczarowane

23%

25%

24%

16%

9%

Suma odpowiedzi zgadzam się i zdecydowanie się zgadzam

Proszę wybrać to 
zdanie, które najlepiej 
odzwierciedla 
Pana/Pani opinię na 
temat stosowania 
substancji i metod 
dopingujących 
w sporcie.

Poziom dezaprobaty otoczenia w przypadku zażywania
środków dopingujących w opinii sportowców wyczynowych

bliscy znajomi
82%

lekarz/
lekarz sportowy

82%
rodzina
91%

Jak Pan/Pani sądzi, jaka byłaby reakcja każdej z wymienionych osób, 
gdyby postanowił(a) Pan/Pani stosować zabronioną substancję 
dopingującą?

Suma odpowiedzi "Prawdopodobna dezaprobata" i "Zdecydowana dezaprobata"

własny trener
92%


