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Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. 

Opinia do ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie 

(druk nr 496) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie reguluje sprawy 

dotyczące zwalczania dopingu w sporcie, w szczególności organizację i zakres działania 

Polskiej Agencji Antydopingowej. 

W dotychczasowym stanie prawnym kwestie te określa ustawa z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie, w jej rozdziale 9 zatytułowanym „Zwalczanie dopingu w sporcie”. 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, zmieniające się standardy 

międzynarodowe dotyczące zwalczania dopingu wymuszają przeprowadzenie 

kompleksowych zmian w sposobie ustawowego uregulowania tej problematyki. Ze względu 

na obszerność materii, zdecydowano się na wyodrębnienie jej do oddzielnej ustawy. 

Zgodnie z art. 3 ustawy za doping w sporcie uznaje się:  

1) obecność substancji zabronionej, jej metabolitów lub markerów w próbce fizjologicznej 

zawodnika; 

2) użycie lub usiłowanie użycia przez zawodnika substancji zabronionej lub metody 

zabronionej; 

3) niewyrażenie zgody na pobranie próbki fizjologicznej, niezgłoszenie się na to pobranie 

bez ważnego uzasadnienia lub unikanie w inny sposób pobrania próbki fizjologicznej; 

4) nieprzedstawienie wymaganych informacji na temat miejsca pobytu zawodnika na 

potrzeby kontroli antydopingowej; 

5) manipulowanie lub usiłowanie manipulowania jakąkolwiek częścią kontroli 

antydopingowej; 
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6) posiadanie substancji zabronionej lub przyrządów umożliwiających użycie metody 

zabronionej; 

7) wprowadzenie do obrotu lub usiłowanie wprowadzenia do obrotu substancji zabronionej 

lub przyrządów umożliwiających użycie metody zabronionej; 

8) podanie lub usiłowanie podania zawodnikowi w okresie podczas zawodów substancji 

zabronionej lub metody zabronionej albo podanie lub usiłowanie podania zawodnikowi 

w okresie poza zawodami substancji zabronionej w okresie poza zawodami lub metody 

zabronionej w okresie poza zawodami; 

9) pomocnictwo, podżeganie lub każdy inny rodzaj świadomego współdziałania wiążący 

się z zachowaniem uznawanym za doping w sporcie lub usiłowaniem takiego 

zachowania lub naruszeniem warunków kary dyskwalifikacji przez inną osobę; 

10) współpracę w ramach obowiązków zawodowych lub innych obowiązków związanych ze 

sportem z osobą pomagającą w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego, 

która: 

a) podlegając przepisom o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie, 

odbywa karę dyskwalifikacji, lub 

b) nie podlegając przepisom o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie, 

została skazana lub dowiedziono jej udziału w zachowaniu uznawanym za doping 

w sporcie w postępowaniu karnym, dyscyplinarnym lub dotyczącym 

odpowiedzialności zawodowej, lub 

c) działa jako przedstawiciel lub pośrednik osób, o których mowa w lit. a lub b. 

Organem właściwym do zwalczania dopingu w sporcie będzie Polska Agencja 

Antydopingowa. Agencja będzie państwową osobą prawną z siedzibą w Warszawie. Nadzór 

nad Agencją sprawować ma minister właściwy do spraw kultury fizycznej. 

Do zadań Agencji należeć ma w szczególności: 

1) określanie zasad i przebiegu kontroli antydopingowej; 

2) ustanawianie reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie; 

3) planowanie i przeprowadzanie kontroli antydopingowej w okresie podczas zawodów 

oraz w okresie poza nimi; 

4) szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kontrolerów antydopingowych Agencji; 

5) przyznawanie zgody na używanie danej substancji zabronionej lub metody zabronionej 

przez zawodnika; 
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6) opracowywanie, wdrażanie i wspieranie programów edukacyjnych, informacyjnych 

i szkoleniowych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie; 

7) opiniowanie projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych 

w zakresie zwalczania dopingu w sporcie; 

8) współpraca z zagranicznymi podmiotami właściwymi w zakresie zwalczania dopingu 

w sporcie; 

9) współpraca z organami administracji publicznej, instytutami badawczymi oraz innymi 

podmiotami właściwymi w zakresie badań wspierających zwalczanie dopingu w 

sporcie. 

Organami Agencji będą Dyrektor Agencji oraz Rada Agencji. Dyrektora Agencji 

powoływał i odwoływał będzie minister właściwy do spraw kultury fizycznej, po zasięgnięciu 

opinii Rady Agencji, na pięcioletnią kadencję.  

Kandydaci na stanowisko Dyrektora Agencji wyłaniani będą w drodze otwartego 

i konkurencyjnego naboru przeprowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej. 

Zgodnie z art. 21 ustawy, zawodnik będzie obowiązany poddać się kontroli 

antydopingowej przeprowadzanej przez Agencję w okresie podczas zawodów oraz w okresie 

poza nimi.  

Kontrolę antydopingową przeprowadzać mają kontrolerzy, spełniający wymagania 

kwalifikacyjne określone w art. 22 ustawy, po odbyciu szkolenia oraz złożeniu egzaminu. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 40. posiedzeniu w dniu 21 kwietnia br. pochodziła z 

przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 1184, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 28 

grudnia 2016 r.).  

Projekt ustawy skierowany został do I czytania na posiedzeniu Sejmu, a następnie do 

Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.  

Ustawa nie była przedmiotem poprawek. Po zakończeniu II czytania na 40. posiedzeniu 

Sejmu, niezwłocznie przystąpiono do III czytania. 
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III. Uwagi szczegółowe 

 

1) W myśl art. 9 ust. 2 pkt 6, dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej odwołuje się 

m.in. w przypadku ograniczenia albo utraty zdolności do czynności prawnych. Art. 9 

ust. 1 określający katalog wymagań na stanowisko dyrektora nie zawiera jednak 

przesłanki pełnej zdolności do czynności prawnych. 

Propozycja poprawki: 

w art. 9 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych;”, 

b) w ust. 2 skreśla się pkt 6; 

 

2) Analogiczne wątpliwości budzi art. 13 ust. 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 2. 

Propozycja poprawki: 

w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Członkiem Rady Agencji nie może być osoba nie mająca pełnej zdolności do 

czynności prawnych lub skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe lub karana dyscyplinarnie za doping w sporcie.”; 

w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustanie członkostwa w Radzie Agencji następuje również z powodu 

rezygnacji.; 

 

3) Art. 18 ust. 2 stanowi, że Przewodniczący Rady Agencji, z własnej inicjatywy lub na 

wniosek członka Rady Agencji, może zdecydować o podjęciu uchwały przez Radę 

Agencji w trybie obiegowym. Ponieważ określenie tryb obiegowy nie jest dotychczas 

używane w akcie prawnym rangi ustawowej, rozważyć należy jego doprecyzowanie. 

Propozycja poprawki: 

 w art. 18 w ust. 2 wyrazy „w trybie obiegowym” zastępuje się wyrazami „w drodze 

korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy)”; 

 

4) Zgodnie z art. 26 ust. 3, kontrolerowi uprawnionemu do pobierania krwi na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. 
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U. z 2017 r. poz. 125 i 767) lub ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i 

położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251, 1579 i 2020) Agencja wydaje legitymację 

służbową zawierającą informację o możliwości pobierania przez niego próbek krwi. 

Uprawnienia do wykonywania zabiegów i czynności polegających na pobraniu 

materiału (w tym także krwi) do badań laboratoryjnych, określone zostały w ustawie z 

dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kontrolerowi uprawnionemu do pobierania krwi na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245) Agencja 

wydaje legitymację służbową zawierającą informację o możliwości pobierania przez niego 

próbek krwi.”; 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator 


