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w odpowiedzi na pismo z 14 czerwca 2017 r., znak. RCL.DPA.555.108/2017, zwalniające z 

obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą projektu Rozporządzenia Ministra Sportu 

i Turystyki w sprawie szkoleń kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji 

Antydopingowej, dziękuje za ww. zwolnienie i informuję, że większość uwag została 

uwzględniona.

Nie uwzględniono (bądź dokonano korekty propozycji) następujących uwag:

1. Nie wykreślono § 3 pkt 3 lit. a tiret 1 (dawniej § 4 pkt 3 lit. b) -  jak słusznie państwo 

zauważyli, kontrolerzy antydopingowi uzyskują uprawnienia do pobierania krwi nie na 

podstawie przepisów ustawy antydopingowej, 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. Elementem szkolenia 

nie jest jednak pobieranie krwi, ale konieczność zachowania standardów Światowej Agencji 

Antydopingowej (WADA) dotyczących pobierania krwi, w tym m.in. co należy zrobić z igłą 

do pobierania krwi, płynem próżniowym do pobierania krwi itp. by kontrola spełniała ww. 

standardy;

2. Wskazano w § 10 ust. 2 (dawniej § 13 ust. 2), że część praktyczna egzaminu polega na 

wykonaniu przez kandydata na kontrolera przystępującego do egzaminu 2 zadań (zamiast 

sugerowanych 6). Każdy z 3 kontrolerów ocenia każde z 2 zadań przyznając od 1 do 5 pkt co 

daje maksymalnie 30 pkt.

3. W § 2 pkt 1 załącznika nr 1 uwzględniono uwagę przez wskazanie, że celem szkolenia 

jest: „zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu dopingu w sporcie, w tym kontroli



antydopingowej”. Dodano w stosunku do państwa propozycji wyrazy „w tym kontroli 

antydopingowej” celem uwypuklenia tej części szkolenia;

4. W § 3 pkt 9 załącznika nr 1 uwzględniono uwagę (zmiana terminologii), ale ze 

względów redakcyjnych nie zmieniliśmy szyku zdania.


