
 

 

UZASADNIENIE 

 

Po upływie sześciu lat od wejścia w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 176), zwanej dalej „ustawą o sporcie”, w ramach której pomieszczono 

rozdział 9 zatytułowany „Zwalczanie dopingu w sporcie”, w wyniku dokonania przeglądu  

i oceny funkcjonowania przepisów ww. ustawy, niezbędnym jest przeprowadzenie 

kompleksowych zmian w sposobie ustawowego uregulowania problematyki zwalczania 

dopingu w sporcie. Powyższe wynika również z potrzeby dostosowania polskiego 

ustawodawstwa w przedmiotowym zakresie do dynamicznie zmieniających się standardów 

międzynarodowych. 

Projektowana ustawa będzie miała na celu wprowadzenie następujących rozwiązań 

szczegółowych: 

1) zdefiniowanie pojęcia dopingu w sporcie; 

2) powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej, dalej zwanej „Agencją”,  wyposażenie jej 

w podmiotowość prawną oraz określenie zakresu działania i zasad gospodarki 

finansowej Agencji; 

3) wprowadzenie obowiązku poddawania się przez zawodników kontroli antydopingowej 

podczas zawodów oraz poza nimi; 

4) utworzenie przy Agencji niezależnego Panelu Dyscyplinarnego; 

5) określenie zasad współpracy Agencji z Policją, Służbą Celną, Strażą Graniczną, 

Żandarmerią Wojskową oraz prokuraturą w zakresie niezbędnym do ustalenia 

odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie, a także z ministrem właściwym 

do spraw zdrowia w zakresie, w jakim doping w sporcie pozostaje kwestią zdrowia 

publicznego; 

6) określenie zasad udzielania dotacji celowej Instytutowi Sportu – Państwowemu 

Instytutowi Badawczemu na zadania związane z utrzymaniem akredytacji Światowej 

Agencji Antydopingowej oraz zakup sprzętu służącego do przeprowadzania badań 

antydopingowych; 

7)  zmianę przepisów karnych w zakresie dopingu w sporcie; 

8) wprowadzenie pojęcia interesu publicznego w kontekście działań realizowanych przez 

Agencję; 
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9) nadanie kontrolerom antydopingowym Agencji ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) dla funkcjonariuszy 

publicznych. 

 

Ad. 1. 

Obowiązująca obecnie ustawowa definicja dopingu w sporcie została zawarta  

w art. 43 ust. 1 ustawy o sporcie, przy uwzględnieniu wyjątku, o których mowa w ust. 2 tego 

przepisu. Definicja w tym brzmieniu wzorowana jest na tej, przyjętej w Światowym Kodeksie 

Antydopingowym, a następnie inkorporowanej do treści Międzynarodowej konwencji  

o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu 19 października 2005 r.  

(Dz. U. z 2007 r. poz. 999, z 2013 r. poz. 1243, z 2014 r. poz. 343 oraz z 2016 r. poz. 79  

i 332). Jest to istotna zmiana jakościowa, gdyż definicja ta zastąpiła stosowaną do tej pory, 

zarówno w prawie polskim, jak i w umowach międzynarodowych (Konwencja 

Antydopingowa Rady Europy) definicję ogólną (abstrakcyjną), która odwoływała się 

wyłącznie do stosowania lub podawania substancji i metod określonych według właściwej 

listy (w Polsce lista ta przyjmowana była w formie rozporządzenia). Obecna definicja opiera 

się na enumeratywnym wyliczeniu zachowań uznanych za doping w sporcie.  

Po nowelizacji Światowego Kodeksu Antydopingowego zmianie uległ katalog zachowań 

uznawanych za doping w sporcie, poprzez wprowadzenie tzw. zabronionego związku 

(współpracy), kiedy to zawodnik korzysta z pomocy członka sztabu – lekarza, trenera, 

fizjoterapeuty – na którym ciąży kara (np. dyscyplinarna) za działalność dopingową. Zmiany 

tej nie uwzględnia jednak wiążąca Polskę Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu dopingu 

w sporcie. Została ona jednak uwzględniona w ustawie o sporcie, dzięki jej zmianie 

uchwalonej 7 lipca 2016 r.  

Stąd w projektowanej ustawie przyjmuje się definicję dopingu w sporcie w brzmieniu,  

w jakim występuje ona w art. 43 ust. 1 ustawy o sporcie. Jest to brzmienie zgodne  

z najbardziej aktualną definicją zawartą w Światowym Kodeksie Antydopingowym, który 

wyznacza międzynarodowe standardy w tym zakresie.  
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Przeniesienie definicji dopingu w sporcie z ustawy o sporcie do projektowanej ustawy należy 

rozumieć jako uzasadnioną próbę pomieszczenia wszystkich przepisów dotyczących 

zwalczania dopingu w sporcie w tym samym akcie rangi ustawowej. 

Zgodnie z art. 2 projektowanej ustawy dopingiem w sporcie są enumeratywnie wyliczone 

zachowania:  

1) obecność substancji zabronionej, jej metabolitów lub markerów w próbce fizjologicznej 

zawodnika; 

2) użycie lub usiłowanie użycia przez zawodnika substancji zabronionej lub metody 

zabronionej; 

3) niewyrażenie zgody lub bez ważnego uzasadnienia niezgłoszenie się na pobranie próbki 

fizjologicznej lub w inny sposób unikanie pobrania próbki fizjologicznej; 

4) nieprzedstawienie wymaganych informacji na temat miejsca pobytu zawodnika  

na potrzeby kontroli antydopingowej; 

5) manipulowanie lub usiłowanie manipulowania jakąkolwiek częścią kontroli 

antydopingowej; 

6) posiadanie substancji zabronionej lub przyrządów umożliwiających stosowanie metody 

zabronionej; 

7) wprowadzenie do obrotu lub usiłowanie wprowadzenia do obrotu substancji zabronionej 

lub przyrządów umożliwiających stosowanie metody zabronionej; 

8) podanie lub usiłowanie podania zawodnikowi podczas zawodów substancji zabronionej 

lub metody zabronionej albo podanie lub usiłowanie podania zawodnikowi poza 

zawodami substancji zabronionej poza zawodami lub metody zabronionej poza 

zawodami; 

9) pomocnictwo, podżeganie lub każdy inny rodzaj świadomego współdziałania wiążący się 

z zachowaniem stanowiącym doping w sporcie lub usiłowaniem takiego zachowania lub 

naruszeniem warunków kary dyskwalifikacji przez inną osobę; 

10) współpracę w ramach obowiązków zawodowych lub innych związanych ze sportem  

z osobą pomagającą w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego, która: 

a) podlegając przepisom o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie, 

odbywa karę dyskwalifikacji, lub 

b) nie podlegając przepisom o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie, 

została skazana lub w postępowaniu karnym, dyscyplinarnym lub dotyczącym 
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odpowiedzialności zawodowej dowiedziono jej udziału w zachowaniu, które 

wyczerpuje znamiona dopingu w sporcie; zakaz współpracy z tą osobą trwa przez 

okres 6 lat, licząc od momentu rozstrzygnięcia w postępowaniu karnym, 

dyscyplinarnym lub dotyczącym odpowiedzialności zawodowej lub przez okres 

odbywania kary orzeczonej w tym postępowaniu, jeśli jej wymiar przekracza  

6 lat, lub 

c) działa jako przedstawiciel lub pośrednik dla osób wymienionych w lit. a i b 

- jeżeli zawodnik lub inna osoba podejmująca współpracę została uprzednio 

powiadomiona na piśmie przez właściwą organizację antydopingową lub Światową 

Agencję Antydopingową o statusie, o którym mowa w lit. a i b, osoby pomagającej  

w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego oraz o konsekwencjach współpracy 

oraz jeżeli zawodnik lub inna osoba może tej współpracy uniknąć, a także pod 

warunkiem, że właściwa organizacja antydopingowa dołożyła wszelkich starań  

w poinformowaniu osoby pomagającej w przygotowaniu do współzawodnictwa 

sportowego objętej powiadomieniem o przysługującym jej w ciągu 15 dni od dnia 

poinformowania prawie do złożenia wyjaśnień o braku okoliczności, o których mowa  

w lit. a i b. 

 

Jednocześnie tak projekt, jak i obecna ustawa o sporcie stanowi, że dopingiem w sporcie nie 

jest zachowanie określone w art. 2. ust. 1 pkt. 1, 2, 6 i 8 jeżeli jest ono uzasadnione celem 

leczniczym, a zawodnik otrzymał  zgodę na stosowanie danej substancji zabronionej lub 

metody zabronionej na zasadach określonych w załączniku nr 2 do Międzynarodowej 

konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie.  

W omawianym zakresie przepisy projektowanej ustawy są zgodne z postanowieniami tejże 

konwencji. Należy przy tym nadmienić, że substancje oraz metody zabronione definiuje się 

poprzez odwołanie do Załącznika nr 1 do przywoływanej konwencji, w tym jego zmian 

dokonanych w trybie przewidzianym w art. 34 konwencji.  

 

Ad. 2. 

Art. 44 ust. 1 ustawy o sporcie ustanawia Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie 

organem właściwym do zwalczania dopingu w sporcie. Jednocześnie art. 44 ust. 5 nakłada na 

Komisję szereg zadań, które ta ma realizować. Zgodnie z art. 44 ust. 8 ustawy, obsługę 
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Komisji zapewnia biuro Komisji, które działa w formie jednostki budżetowej. Taki stan 

prawny powoduje dualizm podmiotów w zakresie zwalczania dopingu w sporcie. Nakłada się 

na to m.in. natura prawna Komisji i biura Komisji oraz niedookreślona w ustawie o sporcie 

relacja Komisji do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Ponadto należy 

nadmienić, że przypisane do realizacji przez Komisje zadania realizuje de facto biuro 

Komisji, które odpowiada za obsługę samej Komisji jako organu kolegialnego. Zadania 

Komisji polegające na przygotowaniu planu kontroli, jej przeprowadzeniu oraz analizie 

otrzymanych wyników laboratoryjnych realizowane są przez pracowników biura Komisji do 

Zwalczania Dopingu w Sporcie. Należy również zwrócić uwagę, że to biuro Komisji jest 

dysponentem środków pochodzących z budżetu państwa a przeznaczonych na zwalczanie 

dopingu w sporcie. W praktyce istnieje zatem problem związany z precyzyjnym 

rozgraniczeniem zakresu zadań obu podmiotów, co może wpływać negatywnie na ustalenie 

zasad reprezentacji Komisji na zewnątrz oraz osłabiać ocenę wiarygodności systemu 

antydopingowego w Polsce. Ponadto istnieje problem związany z określeniem sytuacji 

prawnej samej Komisji, którą ustawa o sporcie w art. 44 ust. 1 określa jako „organ” bez 

dookreślenia statusu prawnego. Problemem jest również brak określenia stosunku prawnego 

łączącego Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie z ministrem właściwym do spraw 

kultury fizycznej. Jedyne wskazane w ustawie zależności pomiędzy tymi organami dotyczą 

powoływania i odwoływania członków Komisji przez ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej oraz obowiązku nadania statutu Komisji przez tegoż ministra. Nie uregulowano 

jednak innych zagadnień związanych z domniemaną podległością tego organu ministrowi 

właściwemu do spraw kultury fizycznej.  

Kolejnym problemem, który został dostrzeżony w trakcie oceny funkcjonowania ustawy  

o sporcie, to forma prawna biura Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, które zgodnie  

z art. 44 ust. 8 ustawy działa jako jednostka budżetowa. Oznacza to, że biuro Komisji 

prowadzi swoją gospodarkę finansową zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz wydanymi na 

podstawie tejże ustawy aktami wykonawczymi. Podstawą gospodarki finansowej jednostki 

budżetowej jest plan dochodów i wydatków. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych 

jednostka budżetowa pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu państwa a uzyskane 

dochody (w rzeczywistości przychody – w ekonomicznym rozumieniu tego terminu) 

odprowadza bezpośrednio na rachunek dochodów Skarbu Państwa. Oznacza to, że jednostka 
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budżetowa na pokrycie swoich wydatków wykorzystuje zasoby budżetowe, a jeżeli osiąga 

dochody, to przekazuje je w całości na rachunek dochodów skarbu państwa. 

Należy przy tym wskazać, ze art. 44 ust. 5 pkt. 2 ustawy o sporcie stanowi, że jedynie 

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie jest uprawniona do przeprowadzania kontroli 

antydopingowych podczas zawodów i poza nimi. Taki zapis ustawy o sporcie oraz wskazanie, 

że obsługujące prace Komisji biuro jest jednostką budżetową rodzi problemy w momencie 

organizacji na terenie Polski imprez sportowych rangi międzynarodowej. Organizatorzy 

tychże imprez zwracają się do Komisji z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli 

antydopingowej podczas zawodów. W aktualnym stanie prawnym koszty związane z taką 

kontrolą są pokrywane bezpośrednio z budżetu biura Komisji, co w ujęciu 

mikroekonomicznym budżetu biura powoduj stratę, szczególnie, że poziomu wydatków na 

ten cel w ciągu roku nie sposób określić z odpowiednim wyprzedzeniem (każdorazowo są 

one rezultatem wniosków podmiotów zewnętrznych). Corocznie Komisja otrzymuje 

zapytania dotyczące pobrania od 300 do 500 próbek podczas międzynarodowych imprez 

sportowych organizowanych w Polsce. W związku z powyższym, obecna struktura i forma 

biura Komisji nie może służyć efektywnie realizacji części z zadań przypisanych Komisji  

w ustawie o sporcie (kontrola antydopingowa). 

Kolejny problemem, związanym z formą prawną biura Komisji jest utrata potencjalnych 

źródeł finansowania w związku z niemożliwością aplikowania o środki z programów  

i funduszów UE (np. program Erasmus+), Funduszu Dobrowolnego Międzynarodowej 

konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie czy w ramach wsparcia projektów społecznych  

i naukowych przez WADA lub inne podmioty.  

Rozwiązaniem powyższej sytuacji jest proponowana rezygnacja z dwupodmiotowego 

systemu instytucjonalnego na rzecz jednolitej, nowej struktury organizacyjnej – Polskiej 

Agencji Antydopingowej, która ma działać jako państwowa osoba prawna. Powołanie do 

życia nowego podmiotu wbrew pozorom nie wiąże się z koniecznością zabezpieczenia na jej 

funkcjonowanie wyższych środków budżetowych. Planowane w budżecie państwa w ramach 

części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, 

środki na zwalczanie dopingu w sporcie w latach 2017-2020 będą wyższe niż w roku 2016 

(początkowo wzrost o 0,8 mln zł) z uwagi na rosnące koszty kontroli i analiz 

antydopingowych (zmiana dokumentów technicznych Światowej Agencji Antydopingowej) 

oraz plany zwiększenia, niezależnie od zmian formy prawnej podmiotu odpowiedzialnego, 
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liczby próbek pobieranych w toku kontroli w nadchodzących latach. Program Rozwoju 

Sportu do 2020 r, przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2015 r. (M. P. poz. 

989), zakłada zwiększenie liczby próbek pobieranych przez uprawniony podmiot z 3320  

w 2016 r. do 4520 próbek w roku 2020. Oznacza to konieczność zabezpieczenia większej 

liczby środków budżetowych na działalność antydopingową.  

Projektowana ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie przewiduje w rozdziale 2 powołanie 

Polskiej Agencji Antydopingowej, która zgodnie z art. 3 ust. 2 działać będzie jako państwowa 

osoba prawna. Osobowość prawna przyznana Agencji daje możliwość aktywnego 

pozyskiwania dodatkowych środków na działalność bieżącą. Jednocześnie art. 3 

przywołanego projektu ustawy reguluje kwestie związane z nadzorem sprawowanym przez 

ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz zadania tegoż ministra związane z 

nadaniem statutu. Zgodnie z projektem ustawy, nadawany przez ministra właściwego do 

spraw kultury fizycznej statut określa organizację wewnętrzną Agencji oraz jej szczegółowy 

zakres działania. Doprecyzowanie zasad nadzoru ministra nad Agencją pozwoli uniknąć 

ewentualnych wątpliwości powstałych w trakcie funkcjonowania przepisów ustawy o sporcie.  

W rozdziale 2 omawianego projektu określa się również zadania Agencji, strukturę jej 

organów wraz z ich zadaniami. Zgodnie z art. 4 projektu ustawy o zwalczaniu dopingu  

w sporcie do zadań Agencji należy w szczególności:  

1) określanie zasad i przebiegu kontroli antydopingowej; 

2) ustanawianie reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie; 

3) przeprowadzanie kontroli antydopingowej podczas zawodów oraz poza nimi; 

4) szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kontrolerów antydopingowych; 

5) wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych, informacyjnych  

i szkoleniowych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie; 

6) opiniowanie projektów założeń ustaw oraz projektów aktów prawnych w zakresie 

zwalczania dopingu w sporcie; 

7) współpraca z właściwymi w zakresie zwalczania dopingu w sporcie zagranicznymi 

podmiotami; 

8) współpraca z właściwymi podmiotami, w szczególności administracją publiczną  

i instytutami badawczymi, w zakresie badań naukowych dotyczących zwalczania 

dopingu w sporcie. 
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W art. 5 projektowanej ustawy ustalono, że organami nowo powoływanej Agencji będą 

Dyrektor Agencji oraz Rada Agencji, których zadania określa odpowiednio art. 6 i 7 

projektowanej ustawy. Projekt zakłada, ze Rada Agencji jest organem opiniodawczym 

Agencji. Zadania związane z zarządzeniem działalnością nowego podmiotu, w tym 

reprezentowanie Agencji na zewnątrz oraz podejmowania decyzji w zakresie dotyczącym jej 

działalności, powierzono Dyrektorowi Agencji, który jest powoływany i odwoływany przez 

ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. W obu przypadkach swoją opinię wyraża 

Rada Agencji. Ponadto w art. 6 projektowanej ustawy precyzuje się czas trwania kadencji 

Dyrektora Agencji oraz zasady jego wyłaniania. Projekt zakłada wybór Dyrektora na 

podstawie konkursu organizowanego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.  

Art. 7 projektowanej ustawy wskazuje, że do zadań Rady Agencji należy m.in. opiniowanie 

projektu rocznego planu finansowego Agencji, rocznego sprawozdania finansowego Agencji, 

rocznych i wieloletnich planów działania Agencji, sprawozdania z działalności oraz 

zajmowanie stanowiska w dowolnej sprawie dotyczącej działalności Agencji. Ponadto 

zadaniem Rady Agencji jest wyrażanie opinii w sprawie powołania członków Panelu 

Dyscyplinarnego, który ma działać przy Polskiej Agencji Antydopingowej. Jednocześnie  

w art. 7 określa się skład Rady Agencji, który obejmuje przedstawicieli ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych (w związku ze współpraca Agencji z Policją), ministra właściwego 

do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw finansów publicznych (celem zapewnienia 

właściwej współpracy Agencji ze Służbą Celną), a także Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

oraz trzy osoby powołane na okres kadencji Rady, który określono na 4 lata, wykonujące 

zawody w dziedzinach: medycyny, sportu, etyki, biologii lub prawa – dające rękojmię 

prawidłowego wykonywania zadań Rady Agencji. Jednocześnie art. 7 projektu stanowi, że 

członków Rady Agencji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.  

Powyższe rozwiązania ustrojowe dotyczące funkcjonowania i struktury wewnętrznej 

państwowej osoby prawnej wzorowano na już istniejących, zastosowanych w przypadku 

ustaw statuujących Polskie Centrum Akredytacji, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka 

Karpia czy Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 

Działalność Polskiej Agencji Antydopingowej została szczegółowo uregulowana w rozdziale 

3 projektu, o czym mowa w pozostałych częściach uzasadnienia.  

Dla zapewnienia odpowiednich warunków finansowania działalności Agencji, w rozdziale 4 

projektowanej ustawy określa się zasady jej gospodarki finansowej. Zgodnie z projektem na 
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dofinansowanie działalności bieżącej Agencji, związanej z realizacją jej zadań, Agencja 

otrzymuje dotację podmiotową z budżetu państwa. Zasady przyznawania, realizacji  

i rozliczania dotacji określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Ponadto, w przeciwieństwie do rozwiązania przyjętego w ustawie o sporcie w zakresie 

funkcjonowania biura Komisji, projektowana ustawa pozwala na prowadzenie przez Agencję 

działalności gospodarczej w ramach realizacji swoich zadań. Oznacza to, że Agencja będzie 

mogła w pełni realizować program kontroli antydopingowych na terenie Polski.  

Jednocześnie ustawa pozwala Agencji na pozyskiwanie środków z: 

1) dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na: 

a) realizację zadań Agencji, w tym na współfinansowanie programów i projektów 

finansowanych z udziałem środków europejskich, 

b) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji Agencji; 

2) krajowych i międzynarodowych projektów i programów badawczych; 

3) funduszy Unii Europejskiej; 

4) działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2; 

5) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Agencji, z wyjątkiem 

odsetek od środków pochodzących z dotacji budżetowych; 

6) odsetek od wolnych środków przekazywanych w depozyt zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych; 

7) zapisów, spadków i darowizn. 

Art. 12 projektowanej ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie nakłada na Agencję 

obowiązek prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej na podstawie planu 

finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Obowiązek sporządzenia projektu planu finansowego ciąży na Dyrektorze Agencji. 

 

Ad. 3. 

Art. 9 projektowanej ustawy nakłada na zawodników obowiązek poddawania się kontroli 

antydopingowej prowadzonej przez Agencję, zarówno podczas zawodów jak i poza nimi.  

Podobne rozwiązanie (obowiązek poddania się kontroli pod groźbą utraty licencji 

zawodniczej) obowiązywało pod rządami uchylonej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie 

kwalifikowanym. 
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Ad. 4. 

Stosownie do treści uchylanego ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. art. 43 ust. 6 ustawy o sporcie, 

podmioty prowadzące działalność sportową, w szczególności polskie związki sportowe, 

realizowały odpowiedzialność dyscyplinarną za stosowanie dopingu w sporcie w zakresie 

określonym w ich regulaminach. Należy wskazać, że orzecznictwo polskich związków 

sportowych w sprawach o naruszenia przepisów antydopingowych nie było w konsekwencji 

jednolite. Często dochodziło też do wydawania decyzji dyscyplinarnych rażąco sprzecznych z 

obowiązującymi przepisami antydopingowymi (np. orzeczenie kary poniżej dolnego progu 

zagrożenia). Po części wynikało to z faktu, iż osobom orzekających w sprawach o doping w 

sporcie brakowało doświadczenia, często nie miały też one odpowiedniego przygotowania 

zawodowego. Problem ten dotykał w szczególności małych i średnich polskich związków 

sportowych. Powyższy stan skutkował ogólną niską oceną polskiego systemu orzecznictwa 

dyscyplinarnego w sprawach o doping, której wyrazem jest m.in. duża liczba przypadków 

zaskarżania orzeczeń polskich związków sportowych przez WADA bądź to do Trybunału 

Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl, bądź do analogicznego Trybunału w Lozannie (CAS). 

Próbując zaradzić zaistniałej sytuacji, 7 lipca 2016 r. uchwalono zmianę ustawy o sporcie, 

która zakłada przekazanie przez polskie związki sportowe wyłącznego uprawnienia do 

stanowienia i realizacji reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie do kompetencji 

Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Rozwiązanie to podtrzymuje się w projektowanej 

ustawie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2, do zadań Agencji należy ustanawianie reguł 

dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie, a na podstawie zmienianego projektowaną 

ustawą art. 13 ust. 5 ustawy o sporcie polski związek sportowy uznaje i respektuje tak 

stanowione reguły, natomiast Agencji przysługuje wyłączne prawo do ich realizacji. 

Dodatkowo proponuje się w projekcie ustanowienie Panelu Dyscyplinarnego, którego 

zadaniem byłoby orzekanie w sprawach o doping w sporcie. Zgodnie z art. 16 projektowanej 

ustawy, Panel działa, zgodnie z regułami dyscyplinarnymi dotyczącymi dopingu w sporcie, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 projektowanej ustawy, przy Polskiej Agencji 

Antydopingowej i rozstrzyga w sposób bezstronny o odpowiedzialności dyscyplinarnej za 

doping w sporcie, zgodnie z zasadami Światowego Kodeksu Antydopingowego, stosowanie 

do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie.  

 



 

11 

Ponadto artykuł 16 stanowi o dwuinstancyjności orzekania w sprawach rozstrzyganych przez 

Panel. Przepis ten przesądza również o zasadach powoływania jego członków. Zgodnie z art. 

16 ust. 4, członkiem Panelu może być osoba, która wykonuje zawód w dziedzinie: medycyny, 

sportu, etyki, biologii lub prawa oraz daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań 

Panelu. Jednocześnie, zgodnie z przepisami tego artykułu, przynajmniej połowa członków 

Panelu musi legitymować się wykształceniem wyższym z zakresu nauk prawnych. 

Członkowie Panelu zasiadają w nim na okres 3-letniej kadencji, a za udział w posiedzeniach 

przysługuje im wynagrodzenie, które wypłaca Agencja w ramach swojego budżetu. Ponadto 

organizację i tryb pracy Panelu określa regulamin, który przyjmuje sam Panel Dyscyplinarny. 

Podkreślenia wymaga fakt, że wiele polskich związków sportowych już na obecnym etapie 

bardzo pozytywnie odnosi się do idei funkcjonowania takiego organu.  

 

 

Ad. 5. 

W celu poprawy efektywności zwalczania dopingu w sporcie, szczególnie w kontekście 

promowanego przez WADA podejścia śledczego do zwalczania dopingu w sporcie, 

niezbędnym jest uregulowanie w drodze odpowiedniego przepisu ustawowego zasad 

współpracy Agencji ze służbami, takimi jak: Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, 

Żandarmeria Wojskowa oraz prokuratura. Biorąc powyższe pod uwagę, w projekcie ustawy  

o zwalczaniu dopingu w sporcie wprowadza się podstawę prawną dla takiej współpracy. 

Miałaby ona obejmować, zgodnie z art. 17 projektu, przekazywanie przez Policję, Służbę 

Celną, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową i prokuraturę z urzędu lub na wniosek 

wszelkich informacji, którymi dysponują, w sytuacji gdy są one niezbędne Agencji do 

ustalenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie. Jednocześnie to do oceny 

służb należy, czy ujawnienie tych informacji w sposób istotny nie zagraża prowadzonym 

przez nie postępowaniom. 

Należy zaznaczyć, że współpraca między Komisją do Zwalczania Dopingu w Sporcie, Służbą 

Celną oraz Policją jest już obecnie prowadzona i opiera się na podpisanych porozumieniach  

o współpracy na rzecz walki z dopingiem w sporcie. Porozumienia te nie obejmują jednak 

zakresem rzeczowym wymiany informacji niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności 

dyscyplinarnej za doping w sporcie. Wprowadzenie zatem do ustawy przepisów o współpracy 

wpłynie pozytywnie na skuteczność działań przyszłej Agencji oraz pozwoli postrzegać Polską 
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Agencję Antydopingową jako wiarygodnego partnera w tym zakresie. Jednocześnie Policja, 

Służba Celna, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa czy prokuratura po wejściu w życie 

ustawy w proponowanym brzmieniu nie powinny podnosić wątpliwości dotyczących ram 

prawnych takiej współpracy.  

Umożliwienie współpracy, o której mowa, stanowi również realizację zobowiązań 

międzynarodowych Polski, wynikających z wiążących nasze państwo umów 

międzynarodowych, w tym w szczególności Konwencji Antydopingowej Rady Europy  

(m.in. art. 3 i 4) oraz Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie (art. 8). 

Dla przykładu, art. 4 ust. 1 Konwencji Antydopingowej stanowi, że strony przyjmują w razie 

potrzeby odpowiednie regulacje prawne lub środki administracyjne (włącznie  

z postanowieniami o kontroli obrotu, posiadania, przywozu, rozprowadzania i sprzedaży)  

w celu ograniczenia dostępności, jak równie używania w sporcie niedozwolonych środków 

dopingujących i stosowania metod dopingowych, a zwłaszcza sterydów anabolicznych. 

Ponadto art. 18 projektowanej ustawy określa ramy współpracy pomiędzy ministrem 

właściwym do spraw zdrowia a Agencją w zakresie informowania społeczeństwa  

o możliwym ryzyku stosowania substancji zabronionych lub metod zabronionych oraz 

zapewnienia prawidłowego oznakowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych  

i suplementów diety, w szczególności jeśli zawierają one substancje zabronione.  

Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy problem dopingu staje się coraz bardziej obecny 

w sporcie masowym i uprawianym rekreacyjnie (np. biegi masowe, kluby fitness i siłownie). 

Należy zaznaczyć, że mimo braku rekomendacji WADA w tym zakresie, problematyka ta 

była przedmiotem debaty na forum Unii Europejskiej. Jej grupa ekspercka ds. zwalczania 

dopingu (działała w latach 2011-2014) przygotowała w tym zakresie zbiór dobrych praktyk  

i rekomendacji. Ponadto jednym z najczęstszych powodów naruszania przepisów 

antydopingowych jest stosowanie przez zawodników zanieczyszczonych suplementów diety, 

zawierających substancje zabronione we współzawodnictwie sportowym. 

Proponowane rozwiązanie stanowi również realizację zobowiązań międzynarodowych Polski. 

Zgodnie z art. 10 Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, państwa-

strony będą zachęcać producentów i dystrybutorów suplementów żywieniowych do 

wprowadzania najlepszych praktyk z zakresu sprzedaży i dystrybucji, włączając informację 

na temat składu analitycznego suplementów żywieniowych oraz gwarancję ich jakości. 
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Ad. 6. 

Projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie zakłada utrzymanie rozwiązania przyjętego  

w art. 45 ustawy o sporcie a dotyczącego finansowania przez ministra właściwego do spraw 

kultury fizycznej działalności Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego 

związanej z przeprowadzaniem analiz antydopingowych zlecanych przez powoływaną na 

podstawie przepisów ustawy Polską Agencję Antydopingową. W tym celu minister utrzyma 

możliwość dotacji celowej na finansowanie ww. analiz oraz zakup niezbędnego do ich 

przeprowadzania sprzętu.  

Działania te mają związek z utrzymaniem akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej 

przez laboratorium – Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu. Posiadanie takiego 

laboratorium pozwoli na pełną realizacje zobowiązań wynikających z Konwencji 

Antydopingowej Rady Europy oraz Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu  

w sporcie, których Polska jest stroną. Zgodnie z postanowieniami obu konwencji ich 

państwa-strony zobowiązują się do wspierania organizacji sportowych i organizacji 

antydopingowych podlegających, ich kompetencjom w uzyskiwaniu dostępu do 

akredytowanego laboratorium kontroli antydopingowej w celu przeprowadzania analiz 

antydopingowych. 

 

Ad. 7.  

Przepisy karne ustawy o sporcie (art. 50) przewidują penalizację podawania substancji 

zabronionej lub stosowania metody zabronionej względem małoletniego, a także każdej innej 

osoby uczestniczącej lub przygotowującej się do uczestnictwa we współzawodnictwie 

sportowym, jeżeli ma to miejsce bez jej wiedzy. Z kolei wytwarzanie, handel i przewóz przez 

granicę substancji zabronionych, jednak tylko w przypadku, gdy są one jednocześnie 

produktami leczniczymi i jeśli prowadzony jest w sposób niezgodny z przepisami Prawa 

farmaceutycznego, podlega karze na podstawie tychże przepisów.  

Zakres penalizacji w obu przypadkach nie pozwala na efektywne zastosowanie represji. 

Należy pamiętać, że do substancji zabronionych zalicza się i takie, które są zawarte w lekach 

wydawanych bez recepty oraz, że w niektórych sportach substancją zabronioną jest alkohol, 

co powoduje, że podawanie tych substancji, dość powszechnie dostępnych w produktach 
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codziennego użytku, wypełnia przesłanki czynu zabronionego. Jest to rozwiązanie 

szczególnie kontrowersyjne w przypadku podawania alkoholu małoletniemu, zwłaszcza  

w konfrontacji z przestępstwem tzw. rozpijania małoletniego, który to czyn zakłada wielość 

zachowań sprawcy. 

Z drugiej strony regulacja dotycząca wytwarzania, handlu i przemytu produktów leczniczych 

nie jest wystarczająca na potrzeby zwalczania dopingu w sporcie, szczególnie zważywszy na 

wysokość ustawowego zagrożenia karą. 

Projektowana ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie wprowadza przepisy karne w rozdziale 

8, które przewidują m.in. penalizację określonych zachowań związanych z podawaniem 

substancji zabronionych. Konstrukcja przepisów jest zbliżona do tej z art. 50 ustawy  

o sporcie, jednak penalizacja ogranicza się do podawania osobie małoletniej substancji 

zabronionej określonej w grupie S1, S2 lub S4 załącznika nr 1 do Międzynarodowej 

konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie. Są to substancje o wyjątkowej szkodliwości dla 

zdrowia, w tym m.in. sterydy anaboliczne. Naruszenie zakazu określonego w tym przepisie 

zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 

Zaostrzenie kary, z 2 lat przewidzianych w ustawie o sporcie, do 3 lat pozbawienia wolności 

wynika ze szczególnego charakteru czynu, jakim jest podanie dopingu osobie małoletniej. 

Projektowana ustawa przewiduje taką samą karę za podanie zawodnikowi pełnoletniemu 

substancji zabronionej, bez jego wiedzy. Mamy tu ponownie do czynienia z zaostrzeniem 

odpowiedzialności.  

Jednocześnie projektowana ustawa konstytuuje odpowiedzialność karną za wprowadzanie do 

obrotu lub przechowywanie w celu wprowadzenia do obrotu substancji zabronionych 

określonych w grupie S1, S2 lub S4 załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji  

o zwalczaniu dopingu w sporcie, bez posiadania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1, takie zachowanie zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Projektowana ustawa penalizuje również 

przywóz lub sprowadzanie na terytorium Polski substancji zabronionych określonych  

w grupie S1, S2 lub S4 załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu 

dopingu w sporcie. Konstrukcja przepisu została w części oparta na art. 124 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.). 
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Ad. 8.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 projektowanej ustawy Agencja realizuje program kontroli 

antydopingowych podczas zawodów i poza nimi, których celem jest zapewnienie uczciwości 

współzawodnictwa sportowego, ujawnianie przestępstw związanych ze stosowaniem 

substancji i metod zabronionych oraz ochrona zdrowia zawodników. Podejmowanie tych 

działać projekt definiuje jako realizację zadania dla dobra publicznego, o którym mowa w art. 

23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). Powyższe rozwiązanie zapewnia Agencji 

możliwość przetwarzania danych osobowych zawodników poddawanych kontroli 

antydopingowej. Jest to konieczne szczególnie w kontekście opinii z dnia 13 lipca 2011 r. 

wydanej przez grupę roboczą art. 29 dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych  

w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Zgodnie 

z treścią opinii, zgody zawodnika na przetwarzanie danych osobowych w związku z kontrola 

antydopingową nie można uznać za udzieloną całkowicie „dobrowolnie”. Stąd konieczność 

wskazania innej podstawy przetwarzania danych osobowych w procesie, który jest 

niewątpliwie realizowany dla dobra publicznego (w interesie publicznym). 

Powyższe zyskuje na znaczeniu w kontekście zakończonych w UE prac nad rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). Zastąpi ono obowiązującą w tym zakresie dyrektywę 

(95/46/EC) i wejdzie w życie po dwuletnim okresie vacatio legis (w 2018 r.).  

Rozporządzenie, podobnie jak obowiązująca dyrektywa (a w ślad za nią również służąca jej 

implementacji do prawa polskiego ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych), określa warunki dla dopuszczalności przetwarzania danych osobowych. Należą 

do nich przede wszystkim: zgoda wyrażona przez podmiot, którego dane będą przetwarzane 

lub sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania określonych 

prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy 

o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 

m.in.: jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra 

publicznego.  

Projekt rozporządzenia przewiduje w powyższym zakresie m.in. wprowadzenie nowych 

warunków dla ważności zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda taka nie będzie 
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pozostawać w mocy, jeśli do jej wyrażenia dojdzie między podmiotami będącymi w stosunku 

zależności (których pozycja jest nierównoprawna). Zalicza się do tych sytuacji również zgodę 

zawodnika na przetwarzanie danych na potrzeby kontroli antydopingowej. Sytuacja ta nie 

stanowi w istocie novum, w związku z wydaną wcześniej opinią grupy roboczej art. 29. 

Zgodnie z powyższym, rozporządzenie wprowadza w tym zakresie jedynie stan pewności  

co do nieważności tak udzielonej zgody przez zawodnika. Jednak rozporządzenie przewiduje 

również możliwość przetwarzania i przekazywania danych osobowych pod warunkiem,  

że odbywa się to w interesie publicznym (również dyrektywa posługuje się tym terminem,  

co w ustawie o ochronie danych osobowych określono jako – dobro publiczne; należy jednak 

domniemywać, że zakres pojęciowy obu terminów, zarówno użytego w dyrektywie,  

jak i w rozporządzeniu, jest tożsamy). Klauzula tego rodzaju musi być jednak uwzględniona 

bądź to w prawie krajowym, bądź w prawie UE. Obecnie brak jest takiej klauzuli w polskich 

porządku prawnych i nie przewiduje się jej wprowadzenia w prawie UE.  

Mając na uwadze powyższe, konieczne jest wprowadzenie stosownej klauzuli interesu 

publicznego (dobra publicznego) do polskiego porządku prawnego. Wskazywałaby ona,  

że przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, związanych z kontrolą antydopingową 

zawodników, odbywa się właśnie w interesie publicznym.  

Wymogom tym wychodzi naprzeciw art. 8 ust. 1 projektowanej ustawy, który zakłada wprost, 

że Agencja, przeprowadzając programu kontroli antydopingowych podczas zawodów i poza 

nimi, realizuje to zadanie dla dobra publicznego, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych tj. przetwarzanie danych 

osobowych jest niezbędne do wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla 

dobra publicznego.  

Projekt ustawy określa również zakres przetwarzanych danych osobowych. W myśl art. 8  

ust. 3, Agencja otrzymuje prawo do przetwarzania następujących danych osobowych: 

1) nazwisko; 

2) imię (imiona); 

3) adres miejsca zamieszkania; 

4) datę i miejsce urodzenia; 

5) numer PESEL, jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2, go posiada; 

6) serię i numer dokumentu tożsamości; 

7) obywatelstwo; 
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8) płeć; 

9) wizerunek twarzy;  

10) podpis; 

11) adres poczty elektronicznej; 

12) numer telefonu; 

13) nazwę uprawianego sportu; 

14) przynależność do organizacji sportowej; 

15) informację o miejscu pobytu w okresie kolejnych trzech miesięcy; 

16) informację o przebiegu dotychczasowej kontroli antydopingowej; 

17) informację o stosowanych lekach i suplementach diety; 

18) informację o orzeczonych karach dyscyplinarnych za doping w sporcie; 

19) informację o przyznaniu lub odmowie przyznania zgody na stosowanie danej substancji 

zabronionej lub metody zabronionej na zasadach określonych w załączniku nr 2 do 

konwencji, o której mowa w art. 2 ust. 2; 

20) dokumentację medyczną na potrzeby oceny wniosku o przyznanie zgody na stosowanie 

danej substancji zabronionej lub metody zabronionej na zasadach określonych  

w załączniku nr 2 do konwencji, o której mowa w art. 2 ust. 2; 

21) wyniki analiz laboratoryjnych próbki fizjologicznej zawodnika. 

Powyższe dane są niezbędne do prawidłowej realizacji kontroli antydopingowej oraz 

ustalenia ewentualnej odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodnika oraz personelu 

pomocniczego. Dane związane z wizerunkiem posłużyć mogą wyeliminowaniu próby 

zamiany osoby wskazanej do kontroli, zwłaszcza w sytuacji, gdy kontrola odbywa się poza 

zawodami i kontroler nie ma możliwości wskazania zawodnika na podstawie listy startowej.  

 

Ad. 9. 

Stosownie do art. 222 § 1 Kodeksu karnego, kto narusza nietykalność cielesną 

funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z 

pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 3. Mając na uwadze potrzebę zwiększenia efektywności 

zwalczania dopingu w sporcie niezbędnym jest wyposażenie kontrolerów antydopingowych 

Agencji w ochronę przewidzianą w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny  

(Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) dla funkcjonariuszy publicznych. Doświadczenia Komisji do 
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Zwalczania Dopingu w Sporcie dowodzą, że osoby te bywają podmiotem ataków słownych  

i przemocy ze strony zawodników, ich personelu pomocniczego czy organizatorów zawodów.  

Art. 10 ust. 1 prowadza taką ochronę. Ponadto kontrolerzy antydopingowi uzyskują prawo do 

żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej  

i samorządowej, polskich związków sportowych, jednostek organizacyjnych i organizacji 

społecznych oraz w nagłych przypadkach od każdej osoby, która może dysponować wiedzą 

niezbędną do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.  

 

*** 

 

Ponadto projekt ustawy wprowadza przepisy przejściowe związane z planowanym wejściem 

tejże ustawy w życie. Zgodnie z art. 23, z dniem wejścia w życie ustawy o zwalczaniu 

dopingu w sporcie likwiduje się biuro Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, które 

działało do tej pory jako państwowa jednostka budżetowa. Wszelkie działania związane  

z zakończeniem funkcjonowania tego podmiotu powierzone zostają Dyrektorowi biura 

Komisji, który w terminie 3 miesięcy od momentu wejścia w życie nowych przepisów 

zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych  

i niemajątkowych, zamknięcia rachunków bankowych, ksiąg rachunkowych oraz 

sporządzenia niezbędnych sprawozdań z działalności państwowej jednostki budżetowej.  

Jednocześnie ustawa stanowi, że bilans zamknięcia państwowej jednostki budżetowej staje 

się bilansem otwarcia Agencji. Podobne rozwiązania prawne stosuje się względem 

dotychczasowych pracowników biura Komisji oraz jej Dyrektora. Zgodnie z projektem 

ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, stają się oni odpowiednio pracownikami Agencji 

oraz Dyrektorem Agencji, przy czym w tym ostatnim wypadku minister właściwy do spraw 

kultury fizycznej nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy 

przeprowadza konkurs, którego celem jest wyłonienie kandydatów na stanowisko Dyrektora 

Agencji. 

Przepisy przejściowe w omówionym powyżej zakresie wzorowane są na istniejących 

rozwiązaniach prawnych, występujących w ustawie z dnia z dnia 15 lipca 2011 r. o Ośrodku 

Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (Dz. U. Nr 173, poz. 1029). 
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W ramach przepisów zmieniających wprowadza się zmiany w obowiązującej ustawie o 

sporcie. Mają one na celu rezygnację z obowiązku uchwalania regulaminu dyscyplinarnego 

przez walne zgromadzenie członków albo delegatów polskiego związku sportowego, dając 

związkom większą elastyczność wyboru rozwiązania w tym zakresie. Dotyczy to również 

przepisów dyscyplinarnych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie, jeżeli polski związek 

przewiduje takie w ramach swojego regulaminu dyscyplinarnego (przede wszystkim przepisy 

odsyłające w tym zakresie do reguł dyscyplinarnych stanowionych przez Agencję).  

 

Przedkładany projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), w związku z tym nie 

podlega notyfikacji. 

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej,  

w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) projekt ustawy zostanie zamieszczony  

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

Jednocześnie, zgodnie z § 52 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. 

- Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979, z późn. zm.), projekt ustawy zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

 


