
projekt z dnia 7 czerwca 2017 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  S P O R T U  I T U R Y S T Y K I

z dnia................... 2017 r.

w sprawie szkoleń kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie 

(Dz. U. poz. 1051) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) organizację i sposób przeprowadzania szkolenia kontrolerów antydopingowych Polskiej 

Agencji Antydopingowej, zwanych dalej „kontrolerami”;

2) program szkolenia kontrolerów, zwany dalej „programem szkolenia”;

3) rodzaje zajęć dydaktycznych w ramach szkolenia kontrolerów oraz ich wymiar czasowy;

4) tryb przeprowadzania egzaminu kończącego szkolenie kontrolerów;

5) wzór certyfikatu kontrolera;

6) wzór legitymacji służbowej kontrolera.

§ 2. Polska Agencja Antydopingowa, zwana dalej „Agencją”, w celu przeprowadzenia 

szkolenia kontrolerów zapewnia kadrę wykładowców i instruktorów.

§ 3. Szkolenia kontrolerów odbywają się w terminach określonych w rocznym planie 

szkoleń, przygotowanym przez Dyrektora Agencji.

§ 4. Organizowanie szkolenia kontrolerów polega na:

1) określeniu harmonogramu szkolenia;

2) zapewnieniu pomieszczenia przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, 

odizolowanego od innych pomieszczeń, oświetlonego i wyposażonego w oddzielne 

miejsca dla każdego kandydata na kontrolera;

3) zapewnieniu następującego sprzętu wykorzystywanego podczas szkolenia:

a) refraktometr - 1 szt.;

b) akcesoria do pobierania próbek krwi (igła do pobierania krwi pojemnik próżniowy do

pobierania krwi żylnej, płyn dezynfekcyjny) - szt. 1;

c) akcesoria do pobierania próbek moczu (pojemnik zbiorczy na mocz, zestaw do

zabezpieczania próbek częściowych) - szt. 1;



- 2 -

d) zestaw pojemników służących do przechowywania i transportu krwi - 3 szt.;

e) zestaw pojemników służących do przechowywania i transportu moczu - 1 szt.;

f) lodówka przeznaczona do transportu próbek krwi - 1 szt.;

g) lodówka przeznaczona do transportu próbek moczu - 1 szt.;

h) urządzenie monitorujące temperaturę - 1 szt.;

i) pojemnik na odpady medyczne - 1 szt.

§ 5. Szkolenie kontrolerów powinno być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 

miesiąc.

§ 6. Szkolenie kontrolerów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

§ 7. 1. Zajęcia w ramach szkolenia kontrolerów są realizowane w formie stacjonarnej 

lub niestacjonarnej, jako wykłady, ćwiczenia lub warsztaty.

2. Zajęcia nie mogą być prowadzone w formie kształcenia na odległość.

3. Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 15 osób.

§ 8. Program szkolenia kontrolerów zawiera:

1) zagadnienia szczegółowe przedstawiane kandydatowi na kontrolera;

2) cele szczegółowe szkolenia;

3) czas trwania szkolenia.

§ 9. Program szkolenia wraz z rodzajem zajęć dydaktycznych oraz ich wymiarem 

czasowym określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej, zwanej 

dalej „komisją”, informuje kandydata na kontrolera o warunkach organizacyjnych egzaminu 

oraz o zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi lub wykonanych zadań.

2. Kandydat na kontrolera otrzymuje materiały służące do przeprowadzenia egzaminu 

teoretycznego opatrzone pieczątką Agencji. Uwzględnia się jedynie odpowiedzi udzielone na 

materiałach opatrzonych pieczątką Agencji.

3. W czasie egzaminu teoretycznego jest niedopuszczalne korzystanie z materiałów 

pomocniczych innych niż dostarczone przez komisję.

4. Weryfikacja tożsamości kandydata na kontrolera następuje poprzez okazanie dowodu 

osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata członkowi komisji 

przed wstępem na egzamin.
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§11.1.  Część teoretyczna egzaminu polega na rozwiązaniu testu składającego się 

z zestawu 40 pytań. Każde pytanie zawiera cztery propozycje odpowiedzi, z których tylko 

jedna jest prawidłowa.

2. Czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych wynosi 40 minut i jest liczony od 

chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji.

3. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie przyznawany jest 1 punkt.

4. Podstawą do zaliczenia części teoretycznej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 

32 punktów.

§ 12. 1. Zestawy pytań testowych opracowywane są przez komisję przed egzaminem.

2. Komisja opracowuje liczbę zestawów pytań testowych dostosowaną do liczby osób 

przystępujących do egzaminu oraz do warunków przestrzennych panujących w sali, w której 

odbywa się egzamin.

3. Zestawy pytań testowych są przygotowywane i przechowywane w sposób, który 

zabezpiecza je przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

4. Kolejność pytań w zestawach nie może się powtarzać.

§ 13. 1. Do części praktycznej egzaminu może przystąpić osoba, która uzyskała 

pozytywny wynik z części teoretycznej.

2. Część praktyczna egzaminu polega na udziale zdającego w:

1) symulacji kontroli antydopingowej realizowanej podczas zawodów;

2) symulacji kontroli antydopingowej realizowanej poza zawodami.

3. Wykonanie zadań, o których mowa w ust. 2, jest oceniane przez każdego członka 

komisji w skali od 1 do 5 punktów za każde z zadań. Maksymalna liczba możliwych do 

uzyskania punktów wynosi 30.

4. Podstawą do zaliczenia części praktycznej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 

24 punktów.

5. Osoba przystępująca do egzaminu jest informowana o jego wyniku bezpośrednio 

przez jednego z członków komisji.

§ 14. Osoba, która ukończyła szkolenie kontrolerów i zdała z wynikiem pozytywnym 

egzamin, otrzymuje certyfikat kontrolera, którego wzór określa załącznik nr 2 do 

rozporządzenia.

§ 15. Na podstawie ważnego certyfikatu kontrolerowi wydaje się legitymację służbową, 

której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
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§16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Za zgodność pod wzgiędem pralnym, 
legislacyjnym i redakcyjnym

DYREKTORJ^EPARTa M e NTU

\M (i£ lS fC i



Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia................... 2017 r.
(poz. ...)

Załącznik nr 1

PROGRAM SZKOLENIA KONTROLERÓW ANTYDOPINGOWYCH POLSKIEJ 

AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ WRAZ Z RODZAJEM ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH ORAZ ICH WYMIAREM CZASOWYM

§ 1. Szkolenie trwa co najmniej 24 godziny, w tym co najmniej 16 godzin zajęć 

teoretycznych oraz co najmniej 8 godzin zajęć praktycznych.

§ 2. Celem szkolenia jest:

1) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kontroli antydopingowej;

2) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość przeprowadzanej kontroli 

antydopingowej;

3) kształtowanie właściwej postawy etycznej kontrolerów antydopingowych.

§ 3. Program szkolenia teoretycznego obejmuje następujące szczegółowe zagadnienia 

i minimalny czas zajęć prowadzonych jako wykłady:

1) warunki niezbędne do ukończenia szkolenia -  0,5 godz.;

2) organizacja i działanie krajowego i międzynarodowego systemu antydopingowego -

1,5 godz.;

3) definicja dopingu w sporcie -  1 godz.;

4) zasady i przebieg kontroli antydopingowej -  7 godz.;

5) prawa i obowiązki kontrolera antydopingowego -  2 godz.;

6) zasady postępowania z nieletnimi i niepełnosprawnymi zawodnikami w toku kontroli 

antydopingowej -  1 godz.;

7) skutki dla zdrowia stosowania dopingu w sporcie -  1 godz.;

8) odpowiedzialność dyscyplinarna za doping w sporcie -  1 godz.;

9) warunki otrzymania zgody na używanie dla celów leczniczych substancji lub metody 

zabronionej -  1 godz.

§ 4. Program szkolenia praktycznego obejmuje następujące szczegółowe zagadnienia 

i minimalny czas zajęć prowadzonych jako ćwiczenia lub warsztaty:

1) rozpoznawanie naruszeń przepisów antydopingowych -  2 godz.;



- 6 -

2) działanie w sytuacjach krytycznych -  2 godz.;

3) zasady współpracy z organizatorami zawodów -  1 godz.;

4) zasady wypełniania dokumentacji kontroli antydopingowej -  2 godz.;

5) zasady przygotowania miejsca i sprzętu do przeprowadzenia kontroli antydopingowej -  

1 godz.



Załącznik nr 2

WZÓR CERTYFIKATU KONTROLERA ANTYDOPINGOWEGO 
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

(pieczątka Polskiej Agencji 
Antydopingowej)

(miejsce i data wydania)

CERTYFIKAT n r .............../ ................
KONTROLERA ANTYDOPINGOWEGO 

POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

(Pan/Pani)

(imię)

(nazwisko)

(data i miejsce urodzenia)

(imię ojca)

w dniu.......................ukończył/ukończyła szkolenie
kontrolera antydopingowego Polskiej Agencji Antydopingowej 

i zdał/zdała z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy i umiejętności praktycznych 
w zakresie kontroli antydopingowej, co upoważnia do przeprowadzania kontroli 

antydopingowej jako kontroler antydopingowy Polskiej Agencji Antydopingowej. 
Niniejszy certyfikat traci ważność po upływie 3 lat od daty wydania.

(podpis przewodniczącego komisji egzaminacyjnej)



Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ KONTROLERA ANTYDOPINGOWEGO 
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

LEGITYMACJA SŁUŻBOWA n r ...................
KONTROLERA ANTYDOPINGOWEGO 

POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ
logotyp

Polskiej Agencji Antydopingowej

zdjęcie (imię i nazwisko)

KONTROLER ANTYDOPINGOWY 
DOPING CONTROL OFFICER

* UPRAWNIONY DO POBIERANIA PRÓBEK KRWI 
*  AUTHORISED TO COLLECTBLOOD SAMPLES

Legitymacja ważna do:

(podpis i pieczątka dyrektora Agencji)

* informacja zawarta w legitymacji służbowej, jeżeli kontroler jest uprawniony do pobierania krwi

nazwa i adres Polskiej Agencji Antydopingowej

Opis:
1) Blankiet legitymacji wykonany jest z karty PCV o grubości 1 mm o wymiarach 120mm 

wysokości na 90 mm szerokości.
2) Nadruk na blankiecie legitymacji wykonany jest w technice UV.



Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie szkoleń kontrolerów 

antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej stanowi realizację upoważnienia 

ustawowego zawartego w art. 27 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu 

w sporcie (Dz. U . poz. 1051).

Projektowana regulacja odnosi się do szkoleń kontrolerów antydopingowych Polskiej 

Agencji Antydopingowej, a więc osób uprawnionych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o 

zwalczaniu dopingu w sporcie do przeprowadzania kontroli antydopingowej, której celem jest 

pobranie od zawodnika jego próbki fizjologicznej. Poddani tej kontroli mogą być zawodnicy 

zarówno w okresie podczas zawodów, jak i w okresie poza nimi.

Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie w art. 27 nakłada na ministra właściwego do 

spraw' kultury fizycznej obowiązek określenia w drodze rozporządzenia:

1) organizację i sposób przeprowadzania szkolenia kontrolerów antydopingowych Polskiej 

Agencji Antydopingowej ,

2) program szkolenia kontrolerów;

3) rodzaje zajęć dydaktycznych oraz ich wymiar czasowy,

4) tryb przeprowadzania egzaminu kończącego szkolenie kontrolerów ;

5) wzoru certyfikatu kontrolera;

6) wzoru legitymacji służbowej kontrolera.

Projektowane rozporządzenie określa organizację i sposób przeprowadzania szkolenia 

kontrolerów antydopingowych. Podejście tego rodzaju, polegające na ustaleniu w przepisach 

prawa powszechnie obowiązującego warunków organizacji szkolenia kontrolerów, wynika z 

konieczność ich wszechstronnego przygotowania do wykonywania obowiązków służbowym. 

Kontrola antydopingowa jest bowiem kluczowym działaniem w ramach walki z dopingiem. 

Większość orzekanych kar dyscyplinarnych za doping w sporcie ma miejsce w wyniku 

przeprowadzonej kontroli. Stąd niezbędna jest najwyższa staranności w realizacji tego 

zadania, w tym również w przygotowaniu osób mających je wykonywać. Jeżeli bowiem 

kontrola antydopingowa zostanie przeprowadzona w sposób niezgodny z obowiązującymi 

przepisami, w tym ze standardami Światowej Agencji Antydopingowej, może to 

uniemożliwić orzeczenia w stosunku do zawodnika kary dyscyplinarnej.



Projekt określa również program szkolenia kontrolerów oraz rodzaj składających się na 

nie zajęć dydaktycznych i ich wymiar czasowy. Program szkolenia kontrolerów 

antydopingowych polskiej agencji antydopingowej wraz z rodzajem zajęć dydaktycznych 

oraz ich wymiarem czasowym stanowią załącznik nr 1 do rozporządzenia. Wskazuje się w 

nim, że szkolenie składa się z co najmniej 24 godzin zajęć, z czego 16 godzin przeznaczonych 

ma być na zajęcia teoretyczne, a 8 na praktyczne. Kurs kontrolera antydopingowego kończy 

się egzaminem, którego szczegółowe warunki i tryb określa się w § 10-13 projektu 

rozporządzenia. Zgodnie z projektem, egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. 

Do tej drugiej przystąpić mogą jedynie osoby, które uzyskały pozytywny wynik z części 

teoretycznej.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, osoba, która ukończyła szkolenie oraz 

zdała z wynikiem pozytywnym egzamin, otrzymuje certyfikat kontrolera. Wzór certyfikatu 

został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Certyfikat jest wydawany przez Polską 

Agencję Antydopingową i zawiera informacje o pozytywnym wyniku szkolenia i egzaminu. 

Jest on ważny przez okres 3 lat od momentu jego wystawienia. Pozwala to na stosunkowo 

częste sprawdzanie wiedzy kontrolerów oraz ich predyspozycji do wykonywania tego rodzaju 

obowiązków służbowych.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, kontrolerzy 

antydopingowi Agencji podczas pełnienia obowiązków służbowych posługują się 

legitymacjami służbowymi. Wzór legitymacji służbowych kontrolerów określa, stosownie do 

art. 27 pkt 6 ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

Legitymacja kontrolera antydopingowego zawiera dodatkową informację, czy osoba ta jest 

uprawniona do pobierania próbek krwi, stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy o zwalczaniu 

dopingu w sporcie, oraz określa termin ważności dokumentu.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i przepisów technicznych (Dz. U. poz. 

2039 oraz z 2004 r. poz. 597).



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 rozporządzenia został 

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. z 2016 r. poz. 1006 i 1204), projekt 

rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Nie dokonywano oceny OSR w trybie § 32 Regulaminu Pracy Rady Ministrów.

Nie przeprowadzono konsultacji publicznych projektu rozporządzenia z uwagi na jego 

techniczny charakter oraz brak oddziaływania na sektor pozarządowy. Projekt oddziałuje 

jedynie na osoby, które świadczą usługi jako kontrolerzy antydopingowi na zlecenie Komisji 

do Zwalczania Dopingu w Sporcie, którą znosi się z dniem wejścia w życie ustawy o 

zwalczaniu dopingu w sporcie. Jej zadania w zakresie planowania i realizacji kontroli 

antydopingowej, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o 

zwalczaniu dopingu w sporcie, przejmie Polska Agencja Antydopingowa. Osoby aktualnie 

wykonujący zadania kontrolerów antydopingowych będą zobowiązane do odbycia szkolenia i 

zdania egzaminu, który pozwoli im na kontynuowanie działalności jako kontrolerzy 

antydopingowi Agencji.



Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie szkoleń dla 
kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu
Jarosław Stawiarski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Rafał Piechota, Zastępca Dyrektora Biura Ministra, Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, tel. 22 244 81 06, e-mail: rafal.piechota@msit.gov.pl

Data sporządzenia
7 czerwca 2017

Źródło:
Upoważnienie ustawowe:
art. 27 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r.
o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. poz.
1051)

Nr w wykazie prac:
Nr 31 w wykazie prac legislacyjnych Ministra 
Sportu i Turystyki

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie szkoleń dla kontrolerów antydopingowych Polskiej 
Agencji Antydopingowej został opracowany w związku z delegacją ustawową zawartą w art. 27 ustawy/ z dnia 21 
kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. poz. 1051).

Przepisy ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie stanowią o sposobie przeprowadzenia kontroli antydopingowej, której 
celem jest pobranie do późniejszej analizy laboratoryjnej próbki fizjologicznej zawodnika. Ustawia przesądza, że kontrolę 
tego rodzaju mogą realizować jedynie kontrolerzy antydopingowi Polskiej Agencji Antydopingowej, a więc osoby, które 
ukończyły szkolenie organizowane przez Agencję oraz zdały egzamin. Organizację i sposób przeprowadzenia szkolenia 
kontrolerów, program tego szkolenia, rodzaje zajęć dydaktycznych oraz ich wymiar czasowy, tryb przeprowadzenia 
egzaminu kończącego szkolenie kontrolera oraz wzory certyfikaty i legitymacji służbowej kontrolera ma określać w drodze 
rozporządzenia minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Realizacja upoważnienia ustawowego przez wydanie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

W większości krajów, w tym w krajach członkowskich OECD/UE, szkolenie kontrolerów antydopingowych odbywa się na 
podstawie przepisów wewnętrznych narodowych organizacji antydopingowych, które mają różny status prawny, w tym 
również niepubliczny. Konieczność uregulowania kwestii szkolenia kontrolerów antydopingowych w Polsce w 
rozporządzeniu wynika bezpośrednio z delegacji ustawowej, która jest z kolei konsekwencją szczególnego (obowiązującego 
tylko w Polsce) statusu kontrolerów. Są oni bowiem objęci ochroną oraz poddani odpowiedzialności karnej jak 
funkcjonariusze publiczni.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Kontrolerzy antydopingowi 50 Dane Komisji do Zwalczania 
Dopingu w Sporcie -  stan na 
dzień 07.02.2017 r.

Konieczność odbycia szkolenia 
oraz zdania egzaminu

Polska Agencja 
Antydopingowa

brak Polska Agencja 
Antydopingowa będzie 
prowadzić szkolenie 
kontrolerów antydopingowych 
oraz przyznawać certyfikaty i 
wydawać legitymacje 
służbowe.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt oddziałuje jedynie na osoby, które świadczą usługi jako kontrolerzy antydopingowi na zlecenie Komisji do 
Zwalczania Dopingu w Sporcie, którą znosi się z dniem wejścia w życie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Jej 
zadania w zakresie planowania i realizacji kontroli antydopingowej, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, przejmie Polska
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Agencja Antydopingowa. Osoby aktualnie wykonujący zadania kontrolerów antydopingowych będą zobowiązane do 
odbycia szkolenia i zdania egzaminu, który pozwoli im na kontynuowanie działalności jako kontrolerzy antydopingowi 
Agencji. Z uwagi na techniczny charakter oraz brak oddziaływania na sektor pozarządowy nie planuje się prowadzenia 
konsultacji publicznych projektu rozporządzenia.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z .......r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian 'min zł]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Saldo ogółem
budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania
Środki na szkolenia zostaną zabezpieczone w ramach dotacji podmiotowej udzielanej Polskiej 
Agencji Antydopingowej przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, bez 
konieczności zabezpieczania na ten cel dodatkowych środków w budżecie państwa.

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki sektora finansów 
publicznych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10)
W ujęciu 
pieniężnym 
(w min zł, 
ceny stałe z 
.......r.)

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

0 0 0 0 0 0 0

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe

0 0 0 0 0 0 0

(dodaj/usuń)
W ujęciu 
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa Brak
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

Brak

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe

Brak

(dodaj/usuń)
Niemierzalne (dodaj/usuń)

(dodaj/usuń)



Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń

Regulacja nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. Zgodnie z ustawą o 
zwalczaniu dopingu w sporcie, jedynie kontrolerzy Polskiej Agencji Antydopingowej są 
upoważnieni do przeprowadzania kontroli antydopingowej. Jedynie Agencja posiada też 
uprawnienie do szkolenia kontrolerów. Liczba kontrolerów antydopingowych jest uzależniona od 
potrzeb zgłaszanych przez Agencję.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
1X1 nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

Q  tak 
□  nie
XI nie dotyczy

X  zmniejszenie liczby dokumentów U zwiększenie liczby dokumentów
1 1 zmniejszenie liczby procedur U zwiększenie liczby procedur
U skrócenie czasu na załatwienie sprawy U wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

1 1 inne: 1 1 inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich X  tak
elektronizacji. X  nie

X  nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy

Bez wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

1 1 środowisko naturalne U demografia X  informatyzacja
U sytuacja i rozwój regionalny U mienie państwowe 1 1 zdrowie
H inne:

Omówienie wpływu Brak wpływu.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Planowane wejście w życie projektowanego rozporządzenia: 1 lipca 2017 r. (wraz z wejściem w życie ustawy o zwalczaniu 
dopingu w sporcie).

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Nie przewiduje się mechanizmów ewaluacji efektów projektu.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Brak.




