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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

o zwalczaniu dopingu w sporcie 

 

(druk nr  496) 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. O SPORCIE (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 

oraz z 2017 r. poz. 60) 

 

Art. 9. 

1. Kadencja władz polskiego związku sportowego nie może być dłuższa niż 4 lata. 

2. Funkcję prezesa zarządu polskiego związku sportowego można pełnić nie dłużej niż przez 

2 następujące po sobie kadencje. 

3. Członek zarządu polskiego związku sportowego nie może: 

1)   łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego związku, z wyjątkiem pełnienia 

funkcji delegata na walne zebranie członków albo delegatów polskiego związku 

sportowego zwołane dla wyboru władz tego związku; 

2)   być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten 

związek jego zadań statutowych; 

2a)  posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą 

związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych więcej niż 10% akcji 

lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z 

tych spółek; 

2b)  być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność 

gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych; 

3)   być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego. 

4. Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka zarządu polskiego związku sportowego w dniu 

wyboru prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 3 pkt 2, posiada akcje lub 

udziały, o których mowa w ust. 3 pkt 2a, lub jest wspólnikiem spółki osobowej prawa 
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handlowego, o której mowa w ust. 3 pkt 2b, jest obowiązana w ciągu 30 dni od dnia 

objęcia funkcji zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej, zbyć akcje lub udziały 

lub wystąpić ze spółki. 

5. W przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 4, walne zgromadzenie 

członków albo delegatów polskiego związku sportowego odwołuje członka zarządu 

polskiego związku sportowego niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 miesięcy od 

bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4. 

6. Roczne sprawozdanie finansowe polskiego związku sportowego podlega badaniu przez 

biegłego rewidenta. 

7. Walne zgromadzenie członków albo delegatów polskiego związku sportowego corocznie 

rozpatruje i zatwierdza sporządzone przez zarząd sprawozdanie z działalności polskiego 

związku sportowego oraz roczne sprawozdanie finansowe, po jego zbadaniu przez 

biegłego rewidenta. [Walne zgromadzenie członków albo delegatów tego związku uchwala 

regulamin dyscyplinarny.] 

8. Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez walne zgromadzenia członków albo delegatów 

polskiego związku sportowego sporządzonego przez zarząd sprawozdania z działalności 

polskiego związku sportowego oraz rocznego sprawozdania finansowego po jego zbadaniu 

przez biegłego rewidenta polski związek sportowy ma obowiązek przesłać w 

nieprzekraczalnym terminie 30 dni do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej 

celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Art. 13. 

1. Polski związek sportowy ma wyłączne prawo do: 

1)   organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski 

oraz o Puchar Polski w danym sporcie; 

2)  ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek, z wyjątkiem reguł 

dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie; 

3)   powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk 

paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy; 

4)   reprezentowania tego sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych. 

2. Polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski 

umieszczają, odpowiednio, na stroju reprezentacji kraju, na stroju reprezentacji 
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olimpijskiej oraz na stroju reprezentacji paraolimpijskiej godło Rzeczypospolitej Polskiej, 

chyba że przepisy międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie, do 

której należy polski związek sportowy, przepisy Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego lub przepisy Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego stanowią 

inaczej. 

3. (uchylony) 

4. Polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski mają 

prawo do wykorzystania do swoich celów gospodarczych przedmiotów będących 

odwzorowaniem, odpowiednio, stroju reprezentacji kraju, stroju reprezentacji olimpijskiej 

lub stroju reprezentacji paraolimpijskiej, w zakresie wyznaczonym przez przepisy 

polskiego związku sportowego, przepisy międzynarodowej organizacji sportowej 

działającej w danym sporcie, do której należy polski związek sportowy, przepisy 

Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego lub przepisy Międzynarodowego Komitetu 

Paraolimpijskiego. 

[5. Polski związek sportowy uznaje i respektuje reguły, o których mowa w art. 44 ust. 5 pkt 5. 

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie ma wyłączne prawo do realizacji tych reguł.] 

<5. Polski związek sportowy uznaje i respektuje reguły, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. …). 

Polska Agencja Antydopingowa ma wyłączne prawo do realizacji tych reguł.> 

 

[Rozdział 9 

Zwalczanie dopingu w sporcie 

Art. 43. 

1.  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 lub bez ważnego uzasadnienia niezgłoszenie się na pobranie 

próbki fizjologicznej lub w inny sposób unikanie pobrania próbki fizjologicznej; 

4)   nieprzedstawienie wymaganych informacji na temat miejsca pobytu zawodnika na 

potrzeby kontroli antydopingowej; 
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5)   manipulowanie lub usiłowanie manipulowania jakąkolwiek częścią kontroli 

antydopingowej; 

6)   posiadanie substancji zabronionej lub przyrządów umożliwiających stosowanie metody 

zabronionej; 

7)   wprowadzenie do obrotu lub usiłowanie wprowadzenia do obrotu substancji 

zabronionej lub przyrządów umożliwiających stosowanie metody zabronionej; 

8)   podanie lub usiłowanie podania zawodnikowi podczas zawodów substancji 

zabronionej lub metody zabronionej albo podanie lub usiłowanie podania zawodnikowi 

poza zawodami substancji zabronionej poza zawodami lub metody zabronionej poza 

zawodami; 

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

się z zachowaniem stanowiącym doping w sporcie lub usiłowaniem takiego zachowania 

lub naruszeniem warunków kary dyskwalifikacji przez inną osobę;  

10)  współpraca w ramach obowiązków zawodowych lub innych 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 w postępowaniu karnym, dyscyplinarnym lub dotyczącym 

odpowiedzialności zawodowej dowiedziono jej udziału w zachowaniu, które 

wyczerpuje znamiona dopingu w sporcie; zakaz współpracy z tą osobą trwa przez 

okres 6 lat, licząc od momentu rozstrzygnięcia w postępowaniu karnym, 

dyscyplinarnym lub dotyczącym odpowiedzialności zawodowej, lub przez okres 

odbywania kary orzeczonej w tym postępowaniu, jeśli jej wymiar przekracza 6 lat, 

lub 

c)  działa jako przedstawiciel lub pośrednik dla osób wymienionych w lit. a i b 

- jeżeli zawodnik lub inna osoba podejmująca współpracę została uprzednio 

powiadomiona na piśmie przez właściwą organizację antydopingową lub Światową 

Agencję Antydopingową o statusie, o którym mowa w lit. a i b, osoby pomagającej w 

przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego oraz o konsekwencjach 

współpracy oraz jeżeli zawodnik lub inna osoba może tej współpracy uniknąć, a 

także pod warunkiem, że właściwa organizacja antydopingowa dołożyła wszelkich 

starań w poinformowaniu osoby pomagającej w przygotowaniu do 
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współzawodnictwa sportowego objętej powiadomieniem o przysługującym jej w 

ciągu 15 dni od dnia poinformowania prawie do złożenia wyjaśnień o braku 

okoliczności, o których mowa w lit. a i b. 

2. Dopingiem w sporcie nie jest zachowanie określone w ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 8, jeżeli jest ono 

uzasadnione celem leczniczym, a zawodnik otrzymał zgodę na stosowanie danej substancji 

zabronionej lub metody zabronionej na zasadach określonych w załączniku nr 2 do 

Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 

19 października 2005 r. (Dz. U. z 2007 r. poz. 999, z 2013 r. poz. 1243, z 2014 r. poz. 343 

oraz z 2016 r. poz. 79 i 332). 

3. Substancją zabronioną jest substancja mogąca służyć poprawie wyniku sportowego, której 

użycie pozostaje w sprzeczności z uczciwością rywalizacji sportowej, określona w 

załączniku nr 1 do konwencji, o której mowa w ust. 2. 

4. Metodą zabronioną jest działanie mogące służyć poprawie wyniku sportowego, pozostające 

w sprzeczności z uczciwością rywalizacji sportowej, określone w załączniku nr 1 do 

konwencji, o której mowa w ust. 2. 

5. Substancją lub metodą zabronioną są także substancja lub działanie utrudniające wykrycie 

substancji lub metody określonych w ust. 3 i 4, określone w załączniku nr 1 do konwencji, 

o której mowa w ust. 2. 

6. (uchylony).] 

 

[Art. 50. 

1. Kto małoletniemu zawodnikowi podaje substancję zabronioną lub stosuje wobec niego 

metodę zabronioną w rozumieniu przepisów o zwalczaniu dopingu w sporcie podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

2. Tej samej karze podlega, kto bez wiedzy zawodnika podaje jemu substancję zabronioną lub 

stosuje wobec niego metodę zabronioną w rozumieniu przepisów o zwalczaniu dopingu w 

sporcie.] 

 

 

 

 


