
projekt z dnia 137 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, zwanego dalej 

"egzaminem"; 

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. 

§ 34. Organizowanie szkolenia kontrolerów polega na:  

1) określeniu jego harmonogramu szkolenia;  

2)  zapewnieniu pomieszczenia przeznaczonego do jego przeprowadzenia szkolenia, 

odizolowanego od innych pomieszczeń, oświetlonego i wyposażonego w oddzielne 

miejsca dla każdego kandydata na kontrolera; 

3) zapewnieniu następującego sprzętu wykorzystywanego podczas szkolenia kontrolerów: 

a)  refraktometr - 1 szt.,; 

b)  akcesoria do pobierania próbek:  

- krwi, w tym (igła do pobierania krwi, pojemnik próżniowy do pobierania krwi 

żylnej oraz, płyn dezynfekcyjny) - 1 szt. 1,; 

Komentarz [JB1]:  
Skrót zbędny. Wyrażenie 

wystąpi jeszcze tylko dwa 

razy, walor skrótowości jest 

bardzo niewielki, a do tego 

skrót stosowany jest 

niekonsekwentnie.  

Komentarz [JB2]:  
Uwaga w piśmie. 

Sformatowano: TIR –
tiret

Komentarz [JB3]:  
Nie powinno się stosować 

nawiasów. 

Komentarz [JB4]:  
Uwaga w piśmie. 
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- c) akcesoria do pobierania próbek moczu, w tym (pojemnik zbiorczy na mocz 

oraz, zestaw do zabezpieczania próbek częściowych) - 1 szt. 1,; 

cd)  zestaw pojemników służących do przechowywania i transportu:  

- krwi - 3 szt.,; 

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

szt.,; 

df)  lodówka przeznaczona do transportu próbek:  

- krwi - 1 szt.,; 

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

eh)  urządzenie monitorujące temperaturę - 1 szt.,; 

fi)  pojemnik na odpady medyczne - 1 szt. 

§ 45. Szkolenie kontrolerów jestpowinno być z realizowane owane w terminie nie 

dłuższym niż 1 miesiąc.  

§ 56. 1. Szkolenie kontrolerów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. 

§ 7. 21.  Zajęcia teoretyczne są prowadzone jako wykłady, a zajęcia praktyczne - jako 

ćwiczenia lub warsztaty. 

3. Zajęcia w ramach szkolenia kontrolerów są realizowane w formie stacjonarnej lub 

niestacjonarnej.,  

jako wykłady, ćwiczenia lub warsztaty. 

42. Zajęć w ramach szkolenia kontrolerówcia nie mogą być prowadzi sięone w formie 

kształcenia na odległość.  

53. Grupa szkoleniowa w ramach szkolenia kontrolerów 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. 

§ 69.  Program szkolenia kontrolerów wraz z rodzajem zajęć dydaktycznych oraz ich 

wymiarem czasowym jest określony wa załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

§ 710. 1. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej, 

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

Sformatowano: TIR –
tiret

Sformatowano: TIR –
tiret

Komentarz [JB5]:  
Należy unikać stosowania 

czasowników modalnych, 

zwłaszcza konstrukcji 

"powinno (…), która jest 

niejednoznaczna w odbiorze. 

Norma musi brzmieć 

konkretnie. 

Komentarz [JB6]:  
Wynika to z brzmienia 

programu szkolenia 

określonego w załączniku nr 

1 do rozporządzenia. 

Sformatowano: UST(§)
– ust. (§ np. kodeksu)

Sformatowano: PKT –
punkt

Komentarz [JB7]:  
Uwaga w piśmie. 
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egzaminu oraz o zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi lub wykonanych 

zadańoceniania. 

2. Kandydat na kontrolera otrzymuje materiały służące do przeprowadzenia części 

teoretycznej egzaminu teoretycznego, opatrzone pieczątką Agencji. Uwzględnia się jedynie 

odpowiedzi udzielone na materiałach opatrzonych pieczątką Agencji. 

3. W czasie egzaminu części teoretycznejgo egzaminu jest niedopuszczalne korzystanie 

z materiałów pomocniczych innych niż dostarczone przez komisję. 

4. Weryfikacja tożsamości kandydata na kontrolera następuje poprzez okazanie 

członkowi komisji przed wstępem na egzamin dowodu osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamościć kandydata członkowi komisji przed wstępem na egzamin.  

§ 811. 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 testowychtestu wynosi 40 minut i jest liczony od 

chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji. 

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

4. Podstawą do Zzaliczeniea części teoretycznej egzaminu jest uzyskanienastępuje po 

uzyskaniu co najmniej 32 punktów. 

§ 912. 1. Zestawy pytań testowych są opracowywane są przez komisję przed 

egzaminem. 

2. Komisja opracowuje Lliczbaę zestawów pytań testowych dostosowaną dojest 

uzależniona od liczby osób kandydatów na kontrolera przystępujących do egzaminu oraz do 

od warunków przestrzennych panujących w salipomieszczeniu, w którymej egzamin się 

odbywa się egzamin. 

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

zabezpiecza je przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym. 

4. Kolejność pytań w poszczególnych zestawach nie może się powtarzać. 

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

pozytywny wynik z jego części teoretycznej. 

Komentarz [JB8]:  
Terminologia ustawowa (art. 

25 ust. 1): nie występuje 

"egzamin teoretyczny" i 

"egzamin praktyczny", ale 

jeden egzamin, który dzieli 

się na część teoretyczną i 

praktyczną. W dalszych 

przepisach projektu jest 

zresztą poprawnie. 

Komentarz [JB9]:  
Vide ust. 1 + "rozwiązanie 

zestawu" to połączenie 

niefortunne językowo. 

Komentarz [JB10]:  
Taka redakcja sugeruje, że 

uzyskanie co najmniej 32 

punktów jest dopiero 

"wstępem" do zaliczenia tej 

części egzaminu (podstawą 

do tego). Tymczasem 

uzyskanie tej liczby punktów 

zalicza po prostu tę część. 

Komentarz [JB11]:  
Tak jak w § 8 ust. 1. 

Sformatowano: UST(§)
– ust. (§ np. kodeksu)

Komentarz [JB12]:  
Vide § 3 pkt 2 - jednolicie. 

Komentarz [JB13]:  
Uwaga w piśmie 
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2. Część praktyczna egzaminu polega na udziale wykonaniu przez zdającego kandydata 

na kontrolera przystępującego do egzaminuw zadań opierających się na symulacji kontroli 

antydopingowej realizowanej: 

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 Zzaliczeniea części praktycznej egzaminu jest uzyskanienastępuje po 

uzyskaniu co najmniej 24 punktów. 

5. Osoba przystępująca do egzaminuKandydat na kontrolera jest informowanya o jego 

wyniku egzaminu bezpośrednio przez jednego z członków komisji. 

§ 1411. Osoba, która ukończyła szkolenie kontrolerów i zdała z wynikiem pozytywnym 

egzamin, otrzymuje certyfikat kontrolera, któregoW wzór certyfikatu kontrolera jest 

określony wa załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

§ 125. Na podstawie ważnego certyfikatu kontrolerowi wydaje się legitymację 

służbową, którejW wzór legitymacji służbowej kontrolera jest określony wa załączniku 

nr 3 do rozporządzenia. 

§ 136. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.  

  

Komentarz [JB14]:  
1) ujednolicenie pojęć 

stosowanych w całym akcie 

(nie "zdający", a "kandydat 

(…) przystępujący (…)", 

2) w ust. 3 znajduje się 

odesłanie do "zadań, o 

których mowa w ust. 2", a w 

przepisie tym nie 

wymieniano żadnych 

"zadań", co wymagało 

korekty. 

Komentarz [JB15]:  
Uwaga w piśmie. 

Komentarz [JB16]:  
Skoro kandydaci mają być 

informowani o wynikach 

egzaminu przez jednego z 

członków komisji, 

oczywistym jest, że dzieje 

się to "bezpośrednio", a nie 

za czyimś pośrednictwem, 

zatem wyrażenie to jest 

zbędne. Chyba że chodzi o 

to, że dzieje się to 

"bezpośrednio po 

zakończeniu egzaminu", ale 

wówczas trzeba to napisać 

wprost i właśnie tak. 

Komentarz [JB17]:  
W pozostałym zakresie 

przepis powtarzał regulację 

art. 26 ust. 1 ustawy. W 

upoważnieniu mowa jest 

tylko o określeniu wzoru. 

Komentarz [JB18]:  
Uwaga jak wyżej. 
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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 antydopingowejdopingu w sporcie; 

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 dotyczące: 

1) warunkówi niezbędnyche do ukończenia szkolenia – 0,5 godz.; 

2) organizacjia i działaniae krajowego i międzynarodowego systemu antydopingowego 

zwalczania dopingu w sporcie – 1,5 godz.; 

3) definicjia dopingu w sporcie – 1 godz.; 

4) zasady i przebiegu kontroli antydopingowej – 7 godz.; 

5) prawa i obowiązkówi kontrolera antydopingowego – 2 godz.; 

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

antydopingowej – 1 godz.; 

7) skutkówi dla zdrowia stosowania dopingu w sporcie – 1 godz.; 

8) odpowiedzialnościć dyscyplinarneja za doping w sporcie – 1 godz.; 

9) warunkówi otrzymania zgody na używanie dla celów leczniczych substancji zabronionej 

lub metody zabronionej ze względów leczniczych – 1 godz. 

Komentarz [JB19]:  
Kontrola antydopingowa jest 

tylko jednym z elementów 

programu szkolenia, o 

których mowa w art. 23 ust. 

2 ustawy. Program ten ma 

być znacznie szerszy niż 

ograniczający się tylko do 

kontroli antydopingowej. 

Komentarz [JB20]:  
Vide art. 23 ust. 2 ustawy. 

Komentarz [JB21]:  
Vide art. 3 ust. 4 ustawy. 
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§ 4. Program szkolenia praktycznego obejmuje następujące szczegółowe zagadnienia 

i minimalny czas zajęć prowadzonych jako ćwiczenia lub warsztaty dotyczące: 

1) rozpoznawaniae naruszeń przepisów antydopingowych o odpowiedzialności 

dyscyplinarnej za doping w sporcie – 2 godz.; 

2) działaniae w sytuacjach krytycznych – 2 godz.; 

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

4) zasady wypełniania sporządzania dokumentacji kontroli antydopingowej – 2 godz.; 

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

1 godz. 

 

Komentarz [JB22]:  
Terminologia ustawowa. 


