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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 6 lipca 2016 r. 

o zmianie ustawy o sporcie 

 

(druk nr 241) 

 

U S T A W A   z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 

 

 

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;] 

<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 

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 
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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.> 

Art. 43. 

 [1. Za doping w sporcie uznaje się: 

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

fizjologicznej osoby uczestniczącej lub przygotowującej się do uczestnictwa we 

współzawodnictwie sportowym; 

2)   użycie, usiłowanie użycia, pomocnictwo lub podżeganie do użycia przez osobę 

uczestniczącą lub przygotowującą się do uczestnictwa we współzawodnictwie 

sportowym substancji zabronionej lub metody zabronionej; 

3)   posiadanie w związku z uczestnictwem lub przygotowaniem do uczestnictwa we 

współzawodnictwie sportowym substancji zabronionej lub przyrządów 

umożliwiających stosowanie metody zabronionej; 

4)   podanie lub usiłowanie podania substancji zabronionej oraz udział w przygotowaniu 

lub zastosowaniu metody zabronionej w związku z uczestnictwem lub przygotowaniem 

do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym; 

5)   utrudnianie lub udaremnianie kontroli antydopingowej lub manipulowanie jej 

przebiegiem; 

6)   wprowadzanie do obrotu substancji zabronionych lub przyrządów umożliwiających 

stosowanie metody zabronionej albo uczestniczenie w takim obrocie. 

2. Dopingiem w sporcie nie jest zachowanie określone w ust. 1 pkt 1-4, jeżeli jest ono 

uzasadnione celem leczniczym, a zawodnik otrzymał zgodę na stosowanie określonej 

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. Nr 142, poz. 999, z 2013 r. poz. 

1243 oraz z 2014 r. poz. 343), a także zachowanie określone w ust. 1 pkt 6 w odniesieniu 

do produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na zasadach przewidzianych w 
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ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 

271, z późn. zm.).] 

<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; 

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 
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zachowaniu, które wyczerpuje znamiona dopingu w sporcie; zakaz współpracy z 

tą osobą trwa przez okres 6 lat, licząc od momentu rozstrzygnięcia w 

postępowaniu karnym, dyscyplinarny 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 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. Nr 142, 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. 
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[6. Podmioty prowadzące działalność sportową, w szczególności polskie związki sportowe, 

realizują odpowiedzialność dyscyplinarną za stosowanie dopingu w sporcie w zakresie 

określonym w ich regulaminach.] 

Art. 44. 

 1. Organem właściwym do zwalczania dopingu w sporcie jest Komisja do Zwalczania 

Dopingu w Sporcie, zwana dalej "Komisją". 

2. W skład Komisji wchodzi przewodniczący oraz 10 członków, których powołuje i odwołuje 

minister właściwy do spraw kultury fizycznej spośród osób wykonujących zawody w 

dziedzinach: medycyny, sportu, etyki, biologii lub prawa i dających rękojmię 

prawidłowego wykonywania zadań Komisji. 

3. Członkiem Komisji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

4. Kadencja przewodniczącego i członków Komisji trwa 4 lata. 

5. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1)   prowadzenie wykazu substancji i metod zabronionych; 

2)   przeprowadzanie kontroli antydopingowych podczas zawodów oraz poza nimi; 

3)   prowadzenie badań wspierających zwalczanie dopingu w sporcie; 

4)   wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych lub 

szkoleniowych, dotyczących zwalczania dopingu w sporcie[.]<;> 

<5) ustanawianie reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie.> 

6. Wykaz, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jest jawny. 

7. Komisja może upoważnić inne podmioty do przeprowadzania kontroli, o których mowa w 

ust. 5 pkt 2. 

8. Obsługę Komisji zapewnia biuro Komisji, które działa w formie jednostki budżetowej. 

9. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej nadaje, w drodze zarządzenia, statut Komisji, 

mając na uwadze konieczność sprawnego wykonywania zadań przez Komisję. 

 

Art. 45c. 

[1. Skarga do Trybunału przysługuje stronie postępowania lub - na podstawie regulaminów 

obowiązujących w danym związku - innym podmiotom. W sprawach dyscyplinarnych za 

stosowanie dopingu w sporcie skarga do Trybunału przysługuje również Światowej 

Agencji Antydopingowej.] 
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<1. Skarga do Trybunału przysługuje stronie postępowania lub – na podstawie 

regulaminów obowiązujących w danym związku – innym podmiotom.> 

2. Skargę do Trybunału wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

3. Skarga do Trybunału nie przysługuje w sprawach dotyczących technicznych reguł gry. 

4. Od skargi wniesionej do Trybunału uiszcza się wpis, którego wysokość nie może być 

wyższa niż dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w 

gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

Art. 45d. 

1. Uchylenie przez Trybunał decyzji dyscyplinarnej polskiego związku sportowego i 

przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania jest możliwe w przypadku, gdy dla 

rozstrzygnięcia sprawy konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego w 

całości lub w znacznej części. 

2. Od orzeczenia dyscyplinarnego Trybunału przysługuje skarga kasacyjna do Sądu 

Najwyższego w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa lub oczywistej 

niesłuszności orzeczenia. 

3. Skargę kasacyjną wnosi się za pośrednictwem Trybunału w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem stronie skarżącej. 

4. Trybunał przekazuje skargę kasacyjną w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z 

aktami sprawy Sądowi Najwyższemu. 

5. Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną od orzeczenia Trybunału na zasadach 

przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego. 

 

<Art. 45e. 

Przepisów rozdziału nie stosuje się do spraw dyscyplinarnych dotyczących dopingu w 

sporcie.> 

[Art. 50. 

 1. Kto małoletniemu uczestniczącemu lub przygotowującemu się do uczestnictwa we 

współzawodnictwie sportowym 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 osoby uczestniczącej lub przygotowującej się do 

uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym podaje jej substancję zabronioną lub 
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stosuje wobec niej metodę zabronioną w rozumieniu przepisów o zwalczaniu dopingu w 

sporcie.] 

<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.> 

 


