
Warszawa, dnia  14 czerwca 2017 r.

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
DEPARTAMENT PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

 RCL.DPA.555.108/2017 
Dot.: DP-WP.0201.16.2017.PG.3

Pan 

Piotr Kudelski

Dyrektor

Departamentu Prawnego

w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 7 czerwca 2017 r. dotyczące projektu rozporządzenia 

Ministra Sportu i Turystyki w sprawie szkoleń dla kontrolerów antydopingowych Polskiej 

Agencji Antydopingowej, informuję, że projekt ten nie będzie wymagał rozpatrzenia przez 

komisję prawniczą pod warunkiem uwzględnienia uwag legislacyjnych i redakcyjnych, 

naniesionych na załączone kopie projektu rozporządzenia oraz załączników do niego w trybie 

rejestratora zmian oraz w formie komentarzy, jak również następujących uwag:

1) podtrzymuje się nieuwzględnioną uwagę wyrażoną w pkt 2 opinii Rządowego Centrum 

Legislacji z dnia 30 maja 2017 r. – w zakresie, w jakim dotyczyła doprecyzowania lub 

wykreślenia w projektowanym przepisie § 12 ust. 3 (według obecnej numeracji) zwrotu 

„w sposób, który zabezpiecza je przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym”. Proponuje 

się zastąpić to wyrażenie użytym w przepisie § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na 

egzamin radcowski (Dz. U. z 2016 r. poz. 95 i 1671) wyrażeniem „w miejscu 

uniemożliwiającym dostęp osobom nieuprawnionym”;

2) należy wykreślić przepis § 3 projektu, ponieważ zadania Dyrektora Polskiej Agencji 

Antydopingowej zostały określone w przepisie art. 7 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

o zwalczaniu dopingu w sporcie i nie wymienia się pośród nich sporządzania „rocznego 

planu szkoleń” kontrolerów antydopingowych. A contrario warto zwrócić uwagę, że 

w przepisie art. 24 ust. 3 ustawy mówi się explicite o obowiązku Dyrektora polegającym 

na przygotowywaniu planu pracy komisji egzaminacyjnej na dany rok. Wprost są też 
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określone jego obowiązki polegające na sporządzaniu rocznego planu finansowego 

Agencji czy rocznych i wieloletnich planów jej działania. Należy z tego wnioskować, że 

gdyby intencją Ustawodawcy było powierzenie Dyrektorowi Agencji obowiązku 

sporządzania „rocznego planu szkoleń”, to odpowiednia regulacja w tym zakresie 

znalazłaby się w ustawie. Ponieważ zaś rozszerzanie materii ustawowej w drodze 

rozporządzenia jest niedopuszczalne, podnosi się jak we wstępie niniejszej uwagi;

3) w odniesieniu do projektowanego przepisu § 4 pkt 3 lit. b zwraca się uwagę, że zgodnie 

z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie 

kontrolerzy antydopingowi uzyskują uprawnienia do pobierania krwi nie na podstawie 

przepisów tej właśnie ustawy, lecz na podstawie odrębnych przepisów, a konkretnie 

przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub 

ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Agencja wydaje 

legitymację służbową zawierającą informację o możliwości pobierania przez takiego 

kontrolera próbek krwi tylko w przypadku nabycia przez niego odrębnych uprawnień. 

Oznacza to – jak się wydaje – że pobieranie krwi nie powinno być elementem szkolenia 

kontrolerów antydopingowych, o którym mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

o zwalczaniu dopingu w sporcie (notabene z treści programu szkolenia, określonego w 

załączniku nr 1 do projektowanego rozporządzenia, również nie wynika, ażeby 

pobieranie próbek krwi było jego elementem), a tym samym – organizowanie tego 

szkolenia nie powinno polegać na zapewnianiu akcesoriów do pobierania próbek krwi. 

Kwestia ta wymaga co najmniej szczegółowego wyjaśnienia lub wykreślenia przepisu § 4 

pkt 3 lit. b projektu;

4) projektowany przepis § 8 należy wykreślić, ponieważ upoważnienie ustawowe zawarte 

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

do określenia w akcie wykonawczym programu szkolenia kontrolerów antydopingowych 

– co jest realizowane w formie załącznika nr 1 do projektowanego rozporządzenia – a nie 

do określania elementów tego programu. Ponadto przepis § 8 jest rozbieżny, pod 

względem merytorycznym, w stosunku do programu określonego we wspomnianym 

załączniku oraz w stosunku do przepisu art. 23 ust. 2 ustawy upoważniającej, który 

określa jednoznacznie czym jest program szkolenia kontrolerów i co obejmuje. 

Pozostawienie przepisu § 8 w projekcie skutkowałoby zatem jego wewnętrzną 

sprzecznością oraz niezgodnością z ustawą upoważniającą;

5) z projektowanego przepisu § 13 ust. 3 wynika, że w ramach części praktycznej egzaminu 

kończącego szkolenie kandydaci na kontrolerów antydopingowych muszą wykonać 



3

6 zadań (skoro maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 30, a za jedno zadanie 

można uzyskać maksymalnie 5 punktów). Proponuje się zatem określić to 

w projektowanym rozporządzeniu wprost, ponieważ redakcja przepisu § 13 ust. 2, który 

zawiera dwa punkty, sugeruje, że w tej części egzaminu występują tylko 2 zadania, co 

jest mylące;

6) zgodnie z § 52 ust. 3 Regulaminu pracy Rady Ministrów w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy 

Proces Legislacyjny, należy udostępnić wszelkie dokumenty dotyczące prac nad 

projektem, w tym pisma zawierające uwagi do projektu oraz odpowiedzi Projektodawcy 

na te pisma. W konsekwencji jest konieczne uzupełnienie tego braku przez udostępnienie 

we wspomnianym serwisie pism zawierających stanowiska podmiotów biorących udział 

w uzgodnieniach oraz konsultacjach publicznych.

Z poważaniem,
Stanisław Małecki 

Dyrektor 
Departamentu Prawa Administracyjnego 

w Rządowym Centrum Legislacji 

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu/ 

Załączniki: Kopie projektu rozporządzenia oraz załączników do niego z uwagami 

naniesionymi w trybie rejestratora zmian oraz w formie komentarzy

Sprawę prowadzi: Jakub Bennewicz
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