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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 

Zmiany w ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie pozwolą rozwiązać dwa zasadnicze problemy: 

 

1) Aktualnie w strukturze Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego funkcjonuje Zakład Badań 

Antydopingowych (ZBA), który jest jednym z zaledwie 32 na świecie laboratoriów akredytowanych przez Światową 

Agencję Antydopingową (WADA). W listopadzie 2017 r. swoje prace zakończyła powołana przez WADA grupa 

ekspertów, której celem było określenie nowej strategii rozwoju laboratoriów antydopingowych. Owocem jej prac są 

rekomendacje, które zostaną w 2018 r. (prawdopodobnie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.) uwzględnione 

w treści Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów. Jednym z kluczowych nowych postanowień Standardu 

będzie wzmocnienie operacyjnej i finansowej niezależności każdego laboratorium. W przypadku ZBA, jeszcze na 

gruncie obowiązujących przepisów Standardu, niezależność laboratorium była kwestionowana. Wątpliwości 

dotyczyły między innymi statusu beneficjenta środków dotacji z budżetu państwa na utrzymanie akredytacji przez 

ZBA (przyznawanej Instytutowi Sportu na podstawie ówczesnego art. 45 ustawy o sporcie, nie bezpośrednio ZBA) 

oraz konfliktu interesów w zakresie przedmiotu działalności ZBA oraz Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu 

Badawczego (jednym z celów Instytutu jest optymalizacja wyników w sporcie wyczynowym). Przygotowywane 

przez WADA zmiany w Standardzie oznaczają, zgodnie z formułowanymi już wcześniej postulatami WADA, 

konieczność wyodrębnienia Zakładu Badań Antydopingowych z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu 

Badawczego, pod rygorem utraty akredytacji lub długotrwałego jej zawieszenia, co również – bez przeprowadzenia 

stosownym działań naprawczych (w tym legislacyjnych) – prowadzić będzie do jej utraty. 

 

2) Funkcjonujący na podstawie art. 46 ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie mechanizm finansowania działalności 

Zakładu Badań Antydopingowych (ZBA) Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego przewiduje, że 

minister właściwy do spraw kultury fizycznej może udzielić dotacji celowej, w wysokości określonej w ustawie 

budżetowej, Instytutowi Sportu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu z siedzibą w Warszawie na zadania 

związane z utrzymaniem akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej oraz zakup sprzętu służącego do 

przeprowadzania badań antydopingowych. Środki dotacji służą też pokryciu kosztów analiz antydopingowych 

próbek fizjologicznych zawodników pobieranych w toku kontroli antydopingowej i przekazywanych ZBA przez 

Polską Agencję Antydopingową (POLADA). POLADA nie dysponuje środkami na ten cel w swoim budżecie. Na 

mocy odrębnego porozumienia, stanowiącego załącznik do umowy dotacyjnej zawieranej między ministrem z 

Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym, POLADA zobowiązana jest do przekazywania pobranych 

próbek do analiz ZBA Instytutu. Sytuacja ta rodzi znaczne ryzyko paraliżu polskiego programu kontroli 

antydopingowej w przypadku zawieszenia akredytacji ZBA przez WADA. Sytuacja taka może być konsekwencją 

m.in. błędów analitycznych, niezaliczenia testów reakredytacyjnych czy braku realizacji wytycznych po audytach 

prowadzonych przez WADA. W takim wypadku POLADA nie będzie mogła przekazać pobranych próbek do analizy 

ZBA, a na ich zlecenie innym laboratoriom nie będzie miała wystarczających środków. Wysokość dotacji 

podmiotowej dla POLADA jest bowiem ustalana w ustawie budżetowej, a jej maksymalny wymiar wyznaczają 

przepisy art. 57 ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. 

 

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

 

Rozwiązaniem pierwszego z problemów, wskazanych w pkt 1 OSR, jest wyodrębnienie ze struktury Instytutu Sportu – 

Państwowego Instytutu Badawczego jego jednostki organizacyjnej, czyli Zakładu Badań Antydopingowych. Na etapie 

planowania prac legislacyjnych zdecydowano, że wyodrębnienie ZBA nastąpi przez zmianę ustawy o zwalczaniu dopingu 

w sporcie i utworzenie nowej państwowej osoby prawnej. O wyborze tego rozwiązania, zdecydowała analiza przymiotów 

tej formy prawnej oraz uwzględnienie wniosków z licznych wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli nt. 

funkcjonowania instytucji gospodarki budżetowej (w tym z kontroli nr P/13/037), a także dokładna analiza zakresu zadań 

oraz celu działania laboratorium antydopingowego. Przeważył fakt, że działalność laboratorium nie ma mieć charakteru 
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wyłącznie usługowego. Laboratorium ma realizować również działalność badawczą. Zgodnie z wymogami WADA dla 

laboratoriów antydopingowych, co najmniej 7% ich budżetu musi być przeznaczane na działalność naukową. Nie będzie to 

jednak dominujący typ działalności podmiotu, co uzasadnia rezygnację z wyboru formy instytutu badawczego dla 

wyodrębnianego laboratorium, w połączeniu oczywiście ze wzmiankowanym już poziomem potencjału naukowego 

mierzonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o instytutach badawczych. Przyjęte rozwiązanie jest analogiczne do 

założonego w projekcie ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz, której instytuty mają funkcjonować jako państwowe 

osoby prawne. Wydaje się to rozwiązanie optymalne, biorąc pod uwagę zakres działalności laboratorium antydopingowego. 

Argumentem pomocniczym był też fakt, że dla pozostałych zagadnień opisach w OSR wymagana jest zmiana ustawy o 

zwalczaniu dopingu w sporcie. 

 

Drugi z problemów wskazanych w pkt 1 OSR wymaga rozwiązania ustawowego. Stąd projektowana ustawa przewiduje 

rozdzielenie mechanizmu finansowania działalności Polskiego Laboratorium Antydopingowego od finansowania  

wykonywanych w nim analiz antydopingowych próbek fizjologicznych pobranych w toku kontroli antydopingowej przez 

POLADA. Zgodnie z założeniami, środki na realizację drugiego z zadań będą uwzględniane w ramach dotacji podmiotowej 

POLADA. Z kolei Laboratorium obok dotacji podmiotowej ma otrzymywać dotacje celowe na realizację inwestycji (zakup 

sprzętu analitycznego) oraz na prowadzenie projektów badawczych. 

 

Pozostałe zmiany projektowane w ustawie dotyczą w szczególności:  

 zmiany zakresu regulacji ustawy poprzez uwzględnienie w nim organizacji i zakresu działania Polskiego Laboratorium 

Antydopingowego; 

 wprowadzenia możliwości udziału w rozprawie lub posiedzeniu Panelu Dyscyplinarnego przy POLADA osoby 

wyznaczonej przez Dyrektora Agencji w miejsce dotychczasowego pracownika Agencji, co było rozwiązaniem 

zawężającym (eliminowało ono m.in. możliwość reprezentowania Dyrektora POLADA przez pomoc prawną 

niezatrudnioną w Agencji); 

 uwzględnienia w zakresie obowiązku badania rocznego sprawozdania finansowego POLADA zmian wprowadzonych 

ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; 

 uwzględnienia nowego wymogu kwalifikacyjnego dla kontrolerów antydopingowych POLADA w postaci niepełnienia 

żadnej funkcji w polskim związku sportowym, co jest motywowane chęcią uniknięcia ewentualnych konfliktów 

interesów w ramach wykonywania zadań przez kontrolerów; 

 rozszerzenia katalogu zadań POLADA, w ramach których Agencja może wykonywać działalność gospodarczą, o usługi 

świadczone przez Panel Dyscyplinarny działający przy POLADA na rzecz podmiotów innych niż polskie związki 

sportowe, co koresponduje z zapotrzebowaniem na te usługi. 

 

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

 

Przeanalizowano zasady działania i formy prawne większości laboratoriów antydopingowych akredytowanych przez 

WADA. Stwierdzono, że brak jest jednego powszechnego modelu ich funkcjonowania. Z poczynionych ustaleń wynika, że 

większość laboratoriów działa następujących formach: w strukturze spółki, w której najczęściej udziały ma skarb państwa 

(np. Seibersdorf – Austria, Tokio – Japonia, Helsinki – Finlandia), w ramach uniwersytetu, najczęściej medycznego (np. 

Gandawa – Belgia, Hawana – Kuba, Ankara – Turcja, Kolonia – Niemcy, Oslo – Norwegia, Sztokholm - Szwecja) lub jako 

odrębne osoby prawne (np. Salt Lake City – USA, Doha – Katar, New Delhi – Indie, Bukareszt – Rumunia, Lizbona – 

Portugalia, Londyn – Wielka Brytania, Madryt – Hiszpania, Sydney – Australia). Poza wspomnianymi występują również 

inne, mniej powszechne formy, jak choćby fundacja (Barcelona – Hiszpania), czy działalność w ramach narodowej 

organizacji antydopingowej (Pekin – Chiny, Paryż – Francja) lub szpitala (Lozanna – Szwajcaria). 

 

Należy zwrócić uwagę, że forma wyodrębnionej osoby prawnej dla działalności laboratorium jest dość powszechna. 

Najwięcej placówek działa w ten właśnie sposób. Ponadto obecna struktura form działalności, co dotyczy przede 

wszystkim laboratoriów stanowiących część narodowych organizacji antydopingowych, może się zmienić po wejściu w 

życie nowego Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów, priorytetowo traktującego kryterium niezależności 

operacyjnej laboratoriów antydopingowych akredytowanych przez WADA. Należy też zwrócić uwagę, że żadna z 

analizowanych na świecie tego typu placówek nie działa w ramach instytutu sportowego, prowadzącego również badania 

diagnostyczne zawodników wyczynowych (rodzi to bowiem potencjalnie konflikt interesów). 

 

Biorąc pod uwagę kwestię środków na analizy antydopingowe próbek pobieranych przez narodowe organizacje 

antydopingowe w ramach kontroli antydopingowej, należy stwierdzić, że we wszystkich analizowanych przypadkach 

stanowiły one składnik budżetu narodowych organizacji antydopingowych. 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Instytut Sportu – 1 - Powstanie nowej państwowej 



Państwowy Instytut 

Badawczy (IS-PIB) 

osoby prawnej nastąpi poprzez 

wyodrębnienie z IS-PIB jego 

komórki organizacyjnej. Nie 

spowoduje to znacznego 

uszczuplenia potencjału 

naukowego instytutu, jednak 

wpłynie na wielkość jego 

przychodów. Projekt nie 

zagraża statusowi IS jako 

państwowego instytutu 

badawczego. 

Polska Agencja 

Antydopingowa 

(POLADA) 

1 - Projekt przewiduje, że środki 

na analizy antydopingowe 

próbek pobranych przez 

POLADA w ramach krajowego 

programu kontroli 

antydopingowej staną się 

częścią budżetu POLADA. 

Polskie związki sportowe 69 Komunikat Ministra Sportu i 

Turystyki z 27 lutego 2018 r. w 

sprawie wykazu polskich 

związków sportowych, wydany 

zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie 

Utworzenie Polskiego 

Laboratorium 

Antydopingowego daje 

większą stabilność działania 

laboratorium akredytowanego 

przez WADA (dotacja 

podmiotowa). Fakt istnienia na 

terytorium kraju takiego 

laboratorium stanowi argument 

za przyznaniem Polsce 

organizacji najważniejszych 

międzynarodowych imprez 

sportowych, o które do władz 

międzynarodowych federacji 

sportowych występują 

najczęściej polskie związki 

sportowe. 

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

 

Na etapie opracowywania projekt był konsultowany z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym oraz 

Polską Agencją Antydopingową.  

 

W ramach konsultacji publicznych ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie projekt zostanie poddany 

konsultacjom z następującymi podmiotami: 

1) Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy; 

2) Polska Agencja Antydopingowa; 

3) Polski Komitet Olimpijski; 

4) Polski Komitet Paraolimpijski; 

5) Aeroklub Polski; 

6) Polska Federacja Petanque – Polski Związek Sportowy; 

7) Polski Związek Alpinizmu; 

8) Polski Związek Badmintona; 

9) Polski Związek Baseballu i Softballu; 

10) Polski Związek Biathlonu; 

11) Polski Związek Bilardowy; 

12) Polski Związek Bobslei i Skeletonu; 

13) Polski Związek Bocci; 

14) Polski Związek Bokserski; 

15) Polski Związek Brydża Sportowego; 

16) Polski Związek Curlingu; 

17) Polski Związek Gimnastyczny; 

18) Polski Związek Golfa; 

19) Polski Związek Hokeja na Lodzie; 



20) Polski Związek Hokeja na Trawie; 

21) Polski Związek Jeździecki; 

22) Polski Związek Judo; 

23) Polski Związek Ju – Jitsu; 

24) Polski Związek Kajakowy; 

25) Polski Związek Karate; 

26) Polski Związek Karate Tradycyjnego; 

27) Polski Związek Kendo; 

28) Polski Związek Kickboxingu; 

29) Polski Związek Kolarski; 

30) Polski Związek Korfballu; 

31) Polski Związek Koszykówki; 

32) Polski Związek Kręglarski; 

33) Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego; 

34) Polski Związek Lekkiej Atletyki; 

35) Polski Związek Łuczniczy; 

36) Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego; 

37) Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego; 

38) Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego; 

39) Polski Związek Motorowy; 

40) Polski Związek Muaythai; 

41) Polski Związek Narciarski; 

42) Polski Związek Orientacji Sportowej; 

43) Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego; 

44) Polski Związek Piłki Nożnej; 

45) Polski Związek Piłki Siatkowej; 

46) Polski Związek Płetwonurkowania; 

47) Polski Związek Pływacki; 

48) Polski Związek Podnoszenia Ciężarów; 

49) Polski Związek Przeciągania Liny; 

50) Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów; 

51) Polski Związek Squasha 

52) Polski Związek Rugby; 

53) Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego; 

54) Polski Związek Snowboardu w likwidacji; 

55) Polski Związek Sportów Saneczkowych; 

56) Polski Związek Sportów Wrotkarskich; 

57) Polski Związek Strzelectwa Sportowego; 

58) Polski Związek Sumo; 

59) Polski Związek Szachowy; 

60) Polski Związek Szermierczy; 

61) Polski Związek Taekwon-do; 

62) Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego; 

63) Polski Związek Tańca Sportowego; 

64) Polski Związek Tenisa Stołowego; 

65) Polski Związek Tenisowy; 

66) Polski Związek Towarzystw Wioślarskich; 

67) Polski Związek Triathlonu; 

68) Polski Związek Unihokeja; 

69) Polski Związek Wushu; 

70) Polski Związek Zapaśniczy; 

71) Polski Związek Żeglarski; 

72) Związek Piłki Ręcznej w Polsce; 

73) Polski Związek Sportu Niesłyszących. 

 

Konsultacje publiczne przeprowadzone zostaną w II kwartale 2018 r. 

 

Projekt zostanie poddany w tym samym terminie opiniowaniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i  Konsumentów, Agencję  

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Urząd Zamówień Publicznych, 

Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

 



6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2018 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 12 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 12 

Wydatki ogółem 0 7,9 8,5 8,6 8,7 9,2 9,3 9,7 9,9 10 10,4 92,2 

budżet państwa 0 7,9 8,5 8,6 8,7 9,2 9,3 9,7 9,9 10 10,4 92,2 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 -6,7 -7,3 -7,4 -7,5 -8 -8,1 -8,5 -8,7 -8,8 -9,2 -80,2 

budżet państwa 0 -7,9 -8,5 -8,6 -8,7 -9,2 -9,3 -9,7 -9,9 -10 -10,4 -92,2 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 12 

Źródła finansowania  

 

Środki na funkcjonowanie laboratorium akredytowanego przez WADA, tj. aktualnie Zakładu Badań 

Antydopingowych Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, a zgodnie z 

projektowanym stanem prawnym Polskiego Laboratorium Antydopingowego, planowane są w 

budżecie Ministerstwa Sportu i Turystki. Aktualnie są one wydatkowane w formie dwóch dotacji 

celowych, zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie. 

Jedna z nich przeznaczana jest na utrzymanie akredytacji WADA, w tym na pokrycie kosztów 

analiz laboratoryjnych próbek fizjologicznych zawodników pobieranych przez POLADA w toku 

kontroli antydopingowej (w 2018 r. w wysokości 5,2 mln zł). Druga to dotacja na zakup sprzętu 

niezbędnego do przeprowadzania analiz antydopingowych (w 2018 r. zaplanowana w wysokości  

0,8 mln zł). 

 

Zgodnie z projektowanym stanem prawnym, środki na analizy antydopingowe próbek POLADA 

zostaną uwzględnione w dotacji podmiotowej Agencji (w 2019 r. będzie to kwota 3,9 mln zł), a 

Polskie Laboratorium antydopingowe otrzymywać będzie dotację podmiotową (głownie na zadania 

związane z utrzymanie akredytacji WADA, w wysokości 2,4 mln zł w 2019 r.) oraz dwie dotacje 

celowe – na realizację projektów badawczych (w 2019 r. w wysokości 0,8 mln zł, co ma stanowić 

co najmniej 7% budżetu Laboratorium) oraz inwestycyjną, na zakup sprzętu do analiz 

laboratoryjnych (w 2019 r. w wysokości 0,8 mln zł).  

 

Środki niezbędne do zwiększenia budżetu (dotacji podmiotowej) POLADA oraz dofinansowania 

działalności Laboratorium zostaną zabezpieczone w budżecie państwa, w części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, bez konieczności zabezpieczania 

na ten cel dodatkowych środków. Realizacja wydatków będzie dokonywana w ramach limitu 

wydatków zaplanowanych corocznie w ustawie budżetowej we właściwej części budżetowej, a 

wejście w życie projektowanej regulacji nie będzie stanowiło podstaw do ubiegania się o dodatkowe 

środki z budżetu państwa. 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

Podstawę szacunku kosztów funkcjonowania Polskiego Laboratorium Antydopingowego oraz 

zwiększenia budżetu POLADA, w związku z uwzględnieniem w dotacji podmiotowej dla Agencji 

środków na analizy antydopingowe próbek fizjologicznych pobieranych w toku kontroli 

antydopingowej, a także na analizy profili hematologicznych i steroidowych zawodników, stanowią 

dotychczasowe koszty realizacji zadań związanych z utrzymaniem akredytacji WADA przez Zakład 

Badań Antydopingowych Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego (w tym koszty 

jednostkowe poszczególnych typów analiz, koszty zatrudnienia w ZBA, zakupu sprzętu oraz innych 

działań laboratorium, niezbędnych do utrzymania akredytacji WADA), powiększone o szacowane 

koszty nowych działań antydopingowych, których prowadzenie jest konieczne w związku ze 

zmieniającymi się standardami WADA. 

 

Wzrost budżetu nowo powołanego laboratorium antydopingowego w porównaniu z kosztami 

działania w strukturze Instytutu Sportu w 2018 r. jest częściowo konsekwencją wyodrębnienia tego 



podmiotu, jednak w znacznej mierze jest on związany z koniecznością profesjonalizacji jego 

działalności i potrzebą wdrażania nowych metod analitycznych, zakupu nowego sprzętu i 

dodatkowego szkolenia personelu, a także intensyfikacji działań badawczych. Powyższe oznacza, że 

bez względu na zmianę formy działania laboratorium wydatki te są w większości planowane w 

budżecie państwa. Dotyczy to również planowanego zwiększenia wartości dotacji podmiotowej na 

rzecz POLADA. W tym wypadku wzrost kosztów przewyższa wartość środków z dotychczasowej 

dotacji celowej przeznaczanych na analizy antydopingowe przez ZBA w strukturze Instytutu. Jest to 

konsekwencja z jednej strony zmieniających się wymogów minimalnych dotyczących typów analiz 

pojedynczej próbki w zależności od sportu, w którym została ona pobrana (na podstawie dokumentu 

technicznego WADA TD SSA), a z drugiej strony z chęci utrzymania w Polsce tzw. Jednostki ds. 

Zarządzania Paszportem Zawodnika (ang. Athlete Passport Management Unit, APMU). Jest to 

elitarny zespół naukowy analizujące profile hematologiczne i steroidowe zawodników pod kątem 

występujących stanów anormalnych, mogących świadczyć o stosowaniu substancji zabronionych. 

Obecnie polski APMU obsługuje zbyt małą liczbę profili dla utrzymania swojego statusu. 

Zwiększenie ich liczby wymagać będzie zwiększenia nakładów (średnio o ok. 0,5 mln zł rocznie). 

 

Poniższa tabela ilustruje szacowany wzrost wydatków ze środków budżetowych będący 

konsekwencją projektowanej ustawy – w podziale na poszczególne dotacje Laboratorium oraz 

POLADA (w tym wypadku jedynie wartość, o jaką wzrośnie dotacja podmiotowa Agencji): 

 
w mln zł 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Dotacja podmiotowa POLADA 

(wartość wzrostu)* 
3,9 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 

Dotacja podmiotowa 

Laboratorium 
2,4 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 3,2 3,2 3,2 3,5 

Dotacja celowa inwestycyjna 

Laboratorium 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Dotacja celowa badawcza 

Laboratorium 
0,8 0,9 0,9 0,9 1 1 1 1,1 1,1 1,1 

* Na potrzeby szacowania tych kosztów przyjęto, że w 2019 r. pobranych zostanie przez POLADA 4200 próbek, a w 

2020 r. i kolejnych latach 4500 próbek (za Programem Rozwoju Sportu do 2020 r.). 

 

W mniejszej części (ok. 1,2 mln zł rocznie) środki te będą pochodzić od zleceniodawców 

komercyjnych, w tym przede wszystkim od innych niż POLADA narodowych organizacji 

antydopingowych, na terenie działania których nie funkcjonuje laboratorium akredytowane przez 

WADA. Są one obowiązane do analizowania pobieranych przez siebie próbek fizjologicznych 

wyłącznie w tego typu placówkach. Jest to zatem stabilne źródło przychodu. Aktualnie ZBA 

Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego legitymuje się umowami na świadczenie 

usług w zakresie analiz antydopingowych z narodowymi organizacjami antydopingowymi Litwy, 

Białorusi i Ukrainy. Należy podkreślić, że powyższe wyliczenia (1,2 mln zł rocznie) mają jedynie 

charakter szacunkowy, a ich ostateczna wysokość może wzrosnąć do 2 mln zł rocznie, w zależności 

od liczby podpisanych umów z podmiotami zewnętrznymi, a także od liczby organizowanych w 

Polsce międzynarodowych imprez sportowych. 

 

Całkowity koszt funkcjonowania Polskiego Laboratorium Antydopingowego (dotychczasowe 

nakłady powiększone o prognozowany wzrost wydatków) w perspektywie 10 lat szacuje się na 

kwotę 46,9 mln zł. Z kolei wzrost budżetu (dotacji podmiotowej) POLADA z tytułu włączenia 

kosztów analiz antydopingowych próbek pobieranych w toku kontroli antydopingowej, a także 

kosztów analizy profili zawodników, w tym samym przedziale czasowym wyniesie 45,3 mln zł. 

Oznacza to, że całkowity koszt realizacji projektowanych zmian w systemie antydopingowym 

(wliczając dotychczasowe nakłady) wyniesie w perspektywie 10 lat 92,2 mln zł. 

 

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 mln zł,  

ceny stałe z 

2018 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 

W ujęciu duże przedsiębiorstwa brak 



niepieniężnym sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

brak 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

brak 

Niemierzalne   

  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie nie wpływa na obciążenia finansowe 

przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

 

brak 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

brak 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

1 stycznia 2019 r. 

 

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

Wyznacznikiem efektywności projektowanych zmian prawnych będzie utrzymanie akredytacji przez polskie laboratorium 

antydopingowe po wejściu w życie omówionych w pkt 1 zmian w Międzynarodowym Standardzie dla Laboratoriów 

WADA. Nie planuje się formalnej ewaluacji efektów projektu, w związku z brakiem możliwości przyjęcia mierzalnych 

wskaźników dla takiego procesu. 

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

 

brak 
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