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OŚWIADCZENIE POLSKIEGO ZWIĄZKU PODNOSZENIA CIĘŻARÓW W 
SPRAWIE KRZYSZTOFA ZWARYCZA 

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów informuje, że w dniu 25 lipca 2014 roku otrzymał 
pismo z Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, informujące o tym, że u zawodnika 
Krzysztofa Zwarycza wykryto niedozwolone substancje, co potwierdziło również badanie 
próbki B. Komisja Dyscyplinarna PZPC po szczegółowym przeanalizowaniu dokumentacji 
podejmie w najbliższym czasie wiążące decyzje. 

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie przeprowadziła kontrolę w dniu 20 marca, 
podczas zgrupowania kadry narodowej mężczyzn w Spale. Ponad trzy miesiące po badaniu, w 
dniu 7 lipca 2014 roku Polski Związek Podnoszenia Ciężarów otrzymał pismo informujące o 
pozytywnym wyniku badania próbki A u Krzysztofa Zwarycza. Niezwłocznie po otrzymaniu 
takiej informacji, PZPC - działając zgodnie z obowiązującymi w takich przypadkach regułami 
postępowania - wystosował do zainteresowanego zawodnika, jego klubu KPC Górnik 
Polkowice oraz prezesa Dolnośląskiego Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów pismo 
informujące o zaistniałej sytuacji i o zawieszeniu w prawach zawodnika do czasu zakończenia 
postępowania wyjaśniającego przez Komisję Dyscyplinarną PZPC. Zawodnik został 
poinformowany również, że zgodnie z przepisami przysługuje mu prawo do zbadania próbki B, 
z którego to prawa skorzystał. Badanie próbki B potwierdziło obecność zakazanej substancji.  

Krzysztof Zwarycz przebywał prywatnie na początku roku w USA, gdzie także kontynuował 
treningi. Odżywki dostępne na rynku amerykańskim często zwierają zakazane składniki, o czym 
często nie informuje ich producent. Krzysztof Zwarycz mógł skorzystać z takich odżywek i w 
ten sposób wprowadzić niedozwolone substancje do organizmu (jak sam twierdzi). Komisja 
Dyscyplinarna PZPC szczegółowo zbada tą sytuację. Po powrocie z USA zawodnik uczestniczył 
w zgrupowaniach kadry narodowej seniorów przygotowując się do Mistrzostw Europy w Tel 
Awiwie, gdzie zajął V miejsce w kat. 85 kg. W maju 2014 r wystartował jeszcze w II rundzie 
Drużynowych Mistrzostw Polski. 

Wobec zaistniałej sytuacji Polski Związek Podnoszenia Ciężarów informuje, że Komisja 
Dyscyplinarna PZPC zapozna się z dokumentacją w tej sprawie i na najbliższym posiedzeniu 
Komisji, planowanej na połowę sierpnia podejmie stosowne decyzje. Zostaną one następnie 
zatwierdzone przez Zarząd Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. 
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