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Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (druk senacki 

nr 583, druki sejmowe nr 1788 i 1799). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Kazimierz Wiatr. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Margareta Budner, Jacek Bury, Robert Dowhan, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Wojciech 

Konieczny, Joanna Sekuła, Michał Seweryński, Kazimierz Wiatr, Bogdan Zdrojewski,  

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki: 

sekretarz stanu Anna Krupka ze współpracownikami, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Aldona Figura. 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa dostosowuje polski porządek prawny do zmian zachodzących w międzynarodowych 

standardach w zakresie zwalczania dopingu w sporcie. Nowelizowane są przede wszystkim 

przepisy regulujące funkcjonowanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego, w celu 

dostosowania do zmienionego w 2020 r. przez Światową Agencję Antydopingową 

Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów (ISL 2021). 

Ustawę omówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Aldona Figura przedstawiła opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponowała odpowiednie poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

W trakcie dyskusji kontrowersje wywołała kwestia vacatio legis rozpatrywanej nowelizacji. 

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu zwróciło uwagę, że ustalenie go na 1 stycznia 2022 r. nie 

uwzględnia maksymalnego terminu na odpowiednie przeprowadzenie procesu legislacyjnego, 

w tym na podpisanie ustawy przez prezydenta, w sposób wynikający z art. 122 ust. 2 

konstytucji. Odpowiadając na pytania senatorów dotyczące tej kwestii, sekretarz stanu 

w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka podkreśliła, że wprowadzane przepisy są 



 

 

niekontrowersyjne i mają techniczny charakter, nie powodują też żadnych skutków 

finansowych. 

Przewodniczący komisji Kazimierz Wiatr zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Wojciech Konieczny. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 583 A). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


