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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 17 paêdziernika 2001 r.

w sprawie zakresu i trybu dzia∏ania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 18 stycz-
nia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81,
poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. 1. Do zakresu dzia∏ania Komisji do Zwalczania
Dopingu w Sporcie, zwanej dalej „Komisjà”, nale˝y
w szczególnoÊci:

1) realizacja zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 2
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycz-
nej,

2) uchwalanie planów kontroli antydopingowej,

3) uchwalanie rocznego planu finansowego Komisji,

4) powo∏ywanie i odwo∏ywanie Podkomisji do prze-
prowadzania kontrolnych badaƒ antydopingo-
wych, zwanych dalej „badaniami”,

5) prowadzenie profilaktycznej dzia∏alnoÊci antydo-
pingowej, w szczególnoÊci poprzez publikacje, fil-
my, kursy, prelekcje,

6) organizowanie szkolenia osób przeprowadzajàcych
badania,

7) wspó∏praca z w∏aÊciwymi w zakresie zwalczania
dopingu w sporcie organizacjami zagranicznymi.

2. Komisja w sprawach, o których mowa ust. 1
pkt 1—4 i 7, podejmuje uchwa∏y.

§ 2. 1. Komisja dzia∏a na posiedzeniach plenarnych
przez swoje organy oraz grupy ekspertów.

2. Organami, o których mowa w ust. 1, sà: przewod-
niczàcy, sekretarz, prezydium Komisji oraz Podkomisja
Kontroli Antydopingowej, zwana dalej „Podkomisjà”.

§ 3. 1. Komisja odbywa posiedzenia plenarne nie
rzadziej ni˝ raz na kwarta∏.

2. W czasie nieobecnoÊci przewodniczàcego Komi-
sji zast´puje go wyznaczony przez niego cz∏onek Komi-
sji.



3. W posiedzeniach Komisji mogà braç udzia∏,
z g∏osem doradczym, osoby spoza jej sk∏adu, zaproszo-
ne przez przewodniczàcego.

4. Z posiedzenia plenarnego komisji sporzàdza si´
protokó∏, który podpisujà przewodniczàcy posiedzenia
i protokolant.

§ 4. Komisja podejmuje uchwa∏y zwyk∏à wi´kszo-
Êcià g∏osów, w obecnoÊci co najmniej po∏owy liczby
cz∏onków. W przypadku równej liczby g∏osów decydu-
je g∏os przewodniczàcego posiedzenia.

§ 5. 1. Przewodniczàcy Komisji kieruje jej pracami.

2. Przewodniczàcy Komisji w szczególnoÊci:

1) reprezentuje Komisj´ na zewnàtrz,

2) organizuje prac´ Komisji,

3) przygotowuje, zwo∏uje i przewodniczy posiedze-
niom plenarnym Komisji,

4) przekazuje Prezesowi Urz´du Kultury Fizycznej
i Sportu informacj´ o stanie realizacji programu
zwalczania dopingu w sporcie za ka˝de pó∏rocze
w miesiàcu nast´pujàcym po up∏ywie tego pó∏ro-
cza,

5) zawiera umowy z placówkà, o której mowa w art. 49
ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fi-
zycznej, zwanà dalej „laboratorium”, na wykona-
nie badaƒ obj´tych rocznym planem kontroli anty-
dopingowej,

6) zawiera umowy o prac´ z pracownikami sekretaria-
tu Komisji,

7) wykonuje inne zadania okreÊlone przez Komisj´.

§ 6. 1. W okresie pomi´dzy posiedzeniami plenar-
nymi zadania Komisji, z zastrze˝eniem ust. 2, wykonu-
je prezydium Komisji, w sk∏ad którego wchodzà: prze-
wodniczàcy, sekretarz i trzej cz∏onkowie wybrani spo-
Êród cz∏onków Komisji.

2. Uchwa∏y w sprawach, o których mowa w § 1
ust. 1 pkt 1—4 i 7, Komisja podejmuje wy∏àcznie na po-
siedzeniach plenarnych.

3. Przewodniczàcy Komisji zwo∏uje posiedzenia
prezydium, kieruje jego pracami oraz sk∏ada sprawoz-
danie z dzia∏alnoÊci prezydium na najbli˝szym posie-
dzeniu plenarnym Komisji.

§ 7. 1. W ramach Komisji dzia∏ajà grupy ekspertów:
medycznych, prawnych oraz informacyjno-edukacyj-
nych.

2. Grupami ekspertów kierujà przewodniczàcy gru-
py powo∏ani przez Komisj´ spoÊród cz∏onków Komisji.

3. W sk∏ad grup ekspertów mogà byç powo∏ywane
osoby spoza sk∏adu Komisji.

§ 8. 1. Obs∏ug´ administracyjno-finansowà Komi-
sji, prezydium Komisji, Podkomisji oraz grup eksper-
tów zapewnia sekretariat Komisji.

2. Pracà sekretariatu Komisji kieruje sekretarz.

§ 9. Udzia∏ cz∏onków Komisji w posiedzeniach Ko-
misji, prezydium Komisji oraz Podkomisji jest wyna-
gradzany ze Êrodków finansowych Komisji.

§ 10. 1. Komisja, ze swego sk∏adu, powo∏uje i od-
wo∏uje cz∏onków Podkomisji oraz wyznacza przewod-
niczàcego.

2. W sk∏ad Podkomisji mogà wchodziç tak˝e osoby
spoza Komisji.

§ 11. 1. Podkomisja organizuje badania wed∏ug pla-
nu kontroli uchwalonego przez Komisj´ oraz dokonuje
kontroli tych badaƒ.

2. Do zadaƒ Podkomisji nale˝y w szczególnoÊci:

1) pobieranie próbek moczu do badaƒ, ich zabezpie-
czanie i dostarczenie do laboratorium oraz odbie-
ranie wyników tych badaƒ,

2) przekazywanie odpowiednio w∏aÊciwym polskim
zwiàzkom sportowym lub klubom sportowym wy-
ników analizy kontrolnej próbki moczu oznaczonej
symbolem „A”, zwanej dalej «próbkà „A”», oraz
rozstrzygni´cia, o którym mowa w § 16 ust. 4,

3) rozpatrywanie odwo∏aƒ zawodników od wyników
analizy próbki „A” oraz rozstrzygni´cia, o którym
mowa w § 16 ust. 4,

4) zlecanie laboratorium do wykonania analizy kon-
trolnej próbki moczu oznaczonej symbolem „B”,
zwanej dalej «próbkà „B”», oraz przekazywanie od-
powiednio w∏aÊciwym polskim zwiàzkom sporto-
wym lub klubom sportowym wyników tej analizy,

5) opracowywanie, raz na kwarta∏, zbiorczych rapor-
tów dotyczàcych wyników badaƒ i przekazywanie
ich Komisji,

6) prowadzenie szkolenia osób przeprowadzajàcych
badania,

7) przechowywanie dokumentacji dotyczàcej badaƒ,
w tym w szczególnoÊci:

a) dokumentacji, o której mowa w § 40 ust. 2,

b) wyników analiz antydopingowych,

c) sprawozdaƒ organów polskich zwiàzków sporto-
wych lub klubów sportowych z badania okolicz-
noÊci stosowania dopingu,

d) decyzji dyscyplinarnych, w których orzeczone
zosta∏y sankcje za stosowanie dopingu.

§ 12. 1. Podkomisja realizuje zadania, o których mo-
wa w § 1, na posiedzeniach oraz przez prac´ swoich ze-
spo∏ów do spraw organizacji i przeprowadzania kon-
troli antydopingowej, zwanych dalej „zespo∏ami kon-

Dziennik Ustaw Nr 133 — 10459 — Poz. 1501



trolujàcymi”, a tak˝e przy pomocy sekretarza i sekreta-
riatu Komisji.

2. Przepisy § 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio do po-
siedzeƒ Podkomisji.

§ 13. 1. Podkomisja, ze swego sk∏adu, powo∏uje
i odwo∏uje cz∏onków zespo∏u kontrolujàcego oraz wy-
znacza przewodniczàcego.

2. Do sk∏adu zespo∏u kontrolujàcego mogà byç tak-
˝e powo∏ane inne osoby posiadajàce co najmniej Êred-
nie wykszta∏cenie, nienagannà postaw´ etycznà i które
odby∏y specjalistyczne przeszkolenie w zakresie przepi-
sów o kontroli antydopingowej.

3. Osoby wchodzàce w sk∏ad zespo∏u kontrolujàce-
go podlegajà przeszkoleniu z zakresu procedury kon-
troli antydopingowej. W czasie przeprowadzania kon-
troli osoby te noszà karty identyfikacyjne wydawane
przez Komisj´.

4. Przewodniczàcy zespo∏u kontrolujàcego:

1) odpowiada za prawid∏owe pobranie próbek moczu,
w∏aÊciwe zabezpieczenie tych próbek i dostarcze-
nie ich do laboratorium, wraz z odpowiednià doku-
mentacjà, a w szczególnoÊci:

a) nadzoruje przygotowanie miejsc do badaƒ,

b) informuje organizatora zawodów sportowych
lub zaj´ç sportowych o przybyciu zespo∏u kon-
trolujàcego,

c) uczestniczy w losowaniu zawodników do badaƒ,

d) wyznacza zawodników do kontroli antydopingo-
wej w przypadkach, o których mowa w § 30,

e) nadzoruje proces pobierania próbek moczu do
badaƒ,

f) dokonuje plombowania pojemników zawierajà-
cych próbki moczu do badaƒ,

g) podpisuje protokó∏ kontroli badaƒ,

h) przekazuje pobrane próbki moczu do laborato-
rium,

2) informuje osoby uczestniczàce w badaniach o obo-
wiàzku przestrzegania poufnoÊci przebiegu tych
badaƒ.

5. Osoby uczestniczàce w badaniach:

1) wype∏niajà polecenia przewodniczàcego zespo∏u
kontrolujàcego dotyczàce przebiegu badaƒ,

2) przygotowujà miejsce przeprowadzania badaƒ i za-
bezpieczajà je przed dost´pem osób trzecich,

3) przygotowujà sprz´t medyczny niezb´dny do prze-
prowadzania badaƒ,

4) przeprowadzajà losowanie zawodników do badaƒ,

5) wr´czajà zawodnikom zawiadomienia o badaniach
i towarzyszà im do miejsca badaƒ,

6) wype∏niajà dokumentacj´ przeprowadzonych ba-
daƒ,

7) przeprowadzajà i nadzorujà pobieranie od zawod-
ników próbek moczu do analizy,

8) uczestniczà w plombowaniu pojemników zawiera-
jàcych próbki moczu do badaƒ,

9) uczestniczà w dostarczeniu pojemników z pobrany-
mi próbkami moczu do laboratorium.

§ 14. 1. Kontrolne badania antydopingowe polega-
jà na pobraniu próbek moczu od zawodnika i ich anali-
zie w celu:

1) okreÊlenia zawartoÊci Êrodków uznanych za dopin-
gowe,

2) stwierdzenia stosowania metod uznanych za do-
pingowe,

3) oceny wartoÊci wskaêników uznanych za kryteria
dopingu.

2. Kontrolne badania antydopingowe przeprowa-
dza si´ w trakcie zawodów sportowych oraz poza za-
wodami — w czasie treningów, zgrupowaƒ, konsulta-
cji i innych zaj´ç sportowych.

3. O terminie przeprowadzenia badaƒ osoby, które
majà byç im poddane, nie sà wczeÊniej informowane.

§ 15. Polski Zwiàzek Sportowy informuje Komisj´
o kontroli antydopingowej prowadzonej przez mi´dzy-
narodowà federacj´ sportowà i jej wynikach.

§ 16. 1. W razie stwierdzenia w próbce „A”, ˝e sto-
sunek testosteronu do epitestosteronu (T/E) przekracza
wartoÊç 6,0, Podkomisja dokonuje przeglàdu wyników
wczeÊniej przeprowadzonych badaƒ antydopingo-
wych zawodnika oraz pobiera od zawodnika próbki
moczu do dodatkowych badaƒ.

2. Dodatkowe badania, o których mowa w ust. 1,
obejmujà w szczególnoÊci:

1) wielokrotne pobieranie i badanie laboratoryjne mo-
czu,

2) rozszerzone badania lekarskie i endokrynologiczne,
przeprowadzane za zgodà zawodnika.

3. Je˝eli Podkomisja nie dysponuje wynikami
wczeÊniejszych badaƒ antydopingowych, zawodnik
podlega badaniom bez uprzedzenia, co najmniej 3 razy
w ciàgu 3 nast´pujàcych po sobie miesi´cy.

4. Po przeanalizowaniu wyników badaƒ, o których
mowa w ust. 1 i 2, Podkomisja rozstrzyga o wyniku ba-
daƒ i powiadamia o tym przewodniczàcego Komisji.

§ 17. Podkomisja przekazuje odpowiednio w∏aÊci-
wemu polskiemu zwiàzkowi sportowemu lub klubowi
sportowemu, niezw∏ocznie po otrzymaniu z laborato-
rium, wynik analizy próbki „A” oraz rozstrzygni´cie,
o którym mowa w § 16 ust. 4.
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§ 18. 1. Polski zwiàzek sportowy albo klub sporto-
wy niezw∏ocznie zawiadamia zawodnika o pozytyw-
nym wyniku analizy próbki „A” lub rozstrzygni´ciu
Podkomisji, o którym mowa w § 16 ust. 4.

2. Zawodnikowi przys∏uguje prawo z∏o˝enia odwo-
∏ania od wyniku analizy lub rozstrzygni´cia, o których
mowa w ust. 1, do Podkomisji w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia.

3. W razie niez∏o˝enia odwo∏ania lub z∏o˝enia go po
terminie okreÊlonym w ust. 2, wynik analizy lub roz-
strzygni´cie, o których mowa w ust. 1, stanowià osta-
teczny wynik badaƒ.

§ 19. 1. Je˝eli odwo∏anie zawodnika zosta∏o z∏o˝o-
ne w terminie, o którym mowa w § 18 ust. 2, Podkomi-
sja zleca laboratorium przeprowadzenie analizy próbki
„B”, zawiadamiajàc o tym zawodnika i odpowiednio
w∏aÊciwy polski zwiàzek sportowy lub klub sportowy.

2. Wynik analizy próbki „B” stanowi ostateczny wy-
nik badania, z zastrze˝eniem § 20.

§ 20. 1. Je˝eli zawodnik w trakcie post´powania od-
wo∏awczego zg∏osi∏ informacje o zaburzeniach funk-
cjonowania organizmu nieobj´tych dodatkowymi ba-
daniami, o których mowa w § 16, mogàcych mieç
wp∏yw na prawid∏owe funkcjonowanie uk∏adu wydzie-
lania wewn´trznego (hormonalnego), Komisja mo˝e
wyraziç zgod´ na podj´cie dalszej procedury badaw-
czej, polegajàcej na przeprowadzeniu specjalistycz-
nych badaƒ lekarskich, okreÊlajàc termin ich przepro-
wadzenia.

2. Wniosek o przeprowadzenie badaƒ, o których
mowa w ust. 1, sk∏ada si´ do przewodniczàcego Komi-
sji w terminie 30 dni od dnia dor´czenia zawodnikowi
wyniku analizy próbki „B”.

3. Rozstrzygni´cie Komisji podj´te po przeprowa-
dzeniu badaƒ, o których mowa w ust. 1, stanowi osta-
teczny wynik badaƒ.

§ 21. Cz∏onkowie Komisji, Podkomisji i osoby bio-
ràce udzia∏ w kontroli antydopingowej oraz pracowni-
cy laboratorium sà obowiàzani do przestrzegania pouf-
noÊci przebiegu i wyników kontroli antydopingowej.

§ 22. 1. Kontrol´ antydopingowà przeprowadza si´
w punkcie kontroli antydopingowej, zwanym dalej
„punktem kontroli”.

2. Organizator zawodów lub treningów jest odpo-
wiedzialny za przygotowanie punktu kontroli i jego wy-
posa˝enie oraz w∏aÊciwe oznakowanie.

§ 23. 1. Punkt kontroli przygotowuje si´ tak, aby:

1) znajdowa∏ si´ mo˝liwie jak najbli˝ej miejsca zawo-
dów lub treningu,

2) by∏ w∏aÊciwie oznakowany i zabezpieczony przed
dost´pem osób nieupowa˝nionych,

3) jego pomieszczenia by∏y wyposa˝one w sposób
gwarantujàcy poszanowanie intymnoÊci zawodni-
ka.

2. Punkt kontroli, oprócz wymagaƒ okreÊlonych
w ust. 1, spe∏nia nast´pujàce warunki:

1) poczekalni´ i cz´Êç biurowà oddziela si´ od sektora
pobierania próbek,

2) sektor pobierania próbek obejmuje co najmniej
dwa pomieszczenia wewn´trznie po∏àczone.

§ 24. 1. Do pobierania próbek moczu u˝ywa si´ wy-
∏àcznie sprz´tu zaaprobowanego przez Komisj´.

2. Sprz´t, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) gotowe do u˝ytku pojemniki przeznaczone na prób-
k´  moczu, osobno zamkni´te i oznaczone nume-
rem kodowym, w plastikowych opakowaniach,
w iloÊciach zapewniajàcych mo˝liwoÊç wyboru ich
przez zawodników,

2) dwa pojemniki, ka˝dy o pojemnoÊci wystarczajàcej
do zgromadzenia ca∏kowitej iloÊci moczu,

3) przyrzàdy do plombowania lub piecz´towania za-
bezpieczajàcego pojemniki przeznaczone na prób-
ki moczu w czasie transportu i przechowywania,

4) pojemniki do transportu wyposa˝enia i próbek mo-
czu,

5) zestaw do badania pH i ci´˝aru w∏aÊciwego moczu.

3. W przypadku badaƒ, o których mowa w § 48,
sprz´t obejmuje analizator gazowy do badania zawar-
toÊci alkoholu w powietrzu wydechowym.

§ 25. 1. Przebieg kontroli antydopingowej doku-
mentuje si´ na formularzach:

1) zawiadomienia o kontroli,

2) protoko∏u pobrania próbek,

3) wykazu zbiorczego próbek kontroli,

4) protoko∏u przekazania próbek.

2. Formularze, o których mowa w ust. 1, ró˝nià si´
kolorystycznie i sà wyraênie opisane.

§ 26. Zawiadomienie o kontroli, o którym mowa
w § 25 ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) dat´ i godzin´ wr´czenia zawiadomienia zawodni-
kowi,

2) dane osobowe zawodnika, a w szczególnoÊci jego
imi´ i nazwisko, ewentualnie numer startowy,

3) imi´ i nazwisko oraz podpis osoby zawiadamiajàcej
zawodnika,

4) podpis zawodnika,
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5) informacj´ o sankcjach za odmow´ poddania si´
badaniom,

6) informacj´ o tym, ˝e zawodnikowi od chwili zawia-
domienia towarzyszyç b´dzie — a˝ do punktu kon-
troli — cz∏onek zespo∏u kontrolujàcego.

§ 27. 1. Protokó∏ pobrania próbek, o którym mowa
w § 25 ust. 1 pkt 2, zawiera okolicznoÊci i miejsce po-
brania próbek moczu, a ponadto nast´pujàce dane do-
tyczàce zawodnika:

1) imi´ i nazwisko,

2) p∏eç,

3) dyscyplin´ sportu, w której jest zawodnikiem,

4) przynale˝noÊç do klubu sportowego.

2. Protokó∏ pobrania próbek, niezale˝nie od infor-
macji, o których mowa  w ust. 1, zawiera:

1) dat´ kontroli,

2) czas zg∏oszenia si´ zawodnika w punkcie kontroli,

3) numer kodowy kontroli,

4) ca∏kowità iloÊç pobranego moczu,

5) numery plomb na pojemnikach zawierajàcych
próbki „A” i „B” lub próbki zbiorcze,

6) numery kodowe pojemników zawierajàcych próbki
„A” i „B”,

7) odczyt pH, je˝eli by∏o oznaczone,

8) odczyt ci´˝aru w∏aÊciwego moczu, je˝eli by∏ ozna-
czony,

9) deklaracj´ zawodnika o przyjmowanych przez nie-
go lekach,

10) uwagi dotyczàce procedury kontroli lub adnotacj´
o braku zastrze˝eƒ,

11) podpis zawodnika,

12) imiona i nazwiska oraz podpisy:

a) przewodniczàcego i cz∏onków zespo∏u kontrolu-
jàcego,

b) osoby towarzyszàcej zawodnikowi, o której mo-
wa w § 32 ust. 2, je˝eli by∏a obecna,

c) przedstawiciela polskiego zwiàzku sportowego
lub mi´dzynarodowej federacji sportowej albo
mi´dzynarodowej organizacji antydopingowej,
je˝eli by∏ obecny.

§ 28. Wykaz zbiorczy próbek kontroli, o którym mo-
wa w § 25 ust. 1 pkt 3, zawiera:

1) dat´ kontroli,

2) numer kodowy kontroli,

3) numery kodowe pojemników zawierajàcych próbki
„A” i „B”,

4) imi´ i nazwisko oraz podpis osoby przekazujàcej
i odbierajàcej wykaz oraz próbki.

§ 29. Protokó∏ przekazania próbek, o którym mowa
w § 25 ust. 1 pkt 4, zawiera:

1) numer kodowy kontroli,

2) dat´ kontroli,

3) iloÊç pobranych próbek,

4) okolicznoÊci pobrania próbek, o których mowa
w § 27 ust. 1,

5) symbol plomby na pojemniku transportowym,

6) imi´ i nazwisko plombujàcego pojemniki,

7) dat´ i godzin´ nadania transportu oraz imi´, nazwi-
sko i podpis nadajàcego,

8) dat´ i godzin´ przyj´cia transportu oraz imi´, na-
zwisko i podpis przyjmujàcego.

§ 30. 1. Przewodniczàcy zespo∏u kontrolujàcego,
w przypadku gdy nie zastosowano losowania, wyzna-
cza zawodników do kontroli antydopingowej.

2. Wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, w czasie
zawodów sportowych dokonuje si´ w porozumieniu
z upowa˝nionym przedstawicielem organizatora zawo-
dów lub odpowiednio w∏aÊciwego polskiego zwiàzku
sportowego lub klubu sportowego.

3. W czasie tych samych zawodów zawodnik mo˝e
byç kilkakrotnie poddany kontroli antydopingowej.

§ 31. 1. Przed rozpocz´ciem zawodów sportowych
przewodniczàcy zespo∏u kontrolujàcego zawiadamia
organizatorów tych zawodów oraz s´dziego g∏ównego
o trybie i miejscu dokonania kontroli antydopingowej.
Zawiadomienie mo˝e nastàpiç podczas konferencji
technicznej zawodów, przez zapisanie w regulaminie
zawodów lub podanie do wiadomoÊci w odr´bnym ko-
munikacie.

2. Po  zakoƒczeniu zawodów sportowych przewod-
niczàcy lub cz∏onek zespo∏u kontrolujàcego wr´cza nie-
zw∏ocznie zawodnikowi zawiadomienie o wylosowa-
niu lub wyznaczeniu go do kontroli antydopingowej.
Zawiadomienie sporzàdza si´ na formularzu, o którym
mowa w § 25 ust. 1 pkt 1, w dwóch egzemplarzach.
Podpisanà przez zawodnika kopi´ zawiadomienia do∏à-
cza si´ do dokumentacji kontroli.

3. W razie potrzeby zawodnikowi mo˝e byç wr´czo-
ne zawiadomienie o wyznaczeniu lub wylosowaniu go
do kontroli, przed zakoƒczeniem zawodów lub okreÊlo-
nej konkurencji.

4. W dyscyplinach sportowych wymagajàcych po-
dzia∏u na kategorie wagowe pobranie próbki moczu
mo˝e nastàpiç podczas wa˝enia zawodnika.
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§ 32. 1. Zawodnik jest obowiàzany zg∏osiç si´
w punkcie kontroli antydopingowej nie póêniej ni˝
w ciàgu 30 minut od chwili otrzymania zawiadomienia
o wylosowaniu lub wyznaczeniu go do tej kontroli, chy-
ba ˝e w zawiadomieniu okreÊlono inny termin zg∏osze-
nia. Na uzasadniony wniosek zawodnika przewodni-
czàcy zespo∏u kontrolujàcego mo˝e przed∏u˝yç termin
zg∏oszenia si´ tego zawodnika do kontroli.

2. W punkcie kontroli z zawodnikiem mo˝e przeby-
waç wybrana przez niego osoba, zwana dalej „osobà
towarzyszàcà”.

§ 33. 1. Wyznaczenia zawodników do kontroli anty-
dopingowej, w przypadkach innych ni˝ okreÊlone
w § 31, dokonuje przewodniczàcy zespo∏u kontrolujà-
cego zgodnie z kryteriami okreÊlonymi przez Podkomi-
sj´.

2. Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli,
o której mowa w ust. 1, mo˝e nastàpiç w ka˝dym cza-
sie i miejscu.

3. Do wr´czenia zawodnikowi zawiadomienia o wy-
znaczeniu go do kontroli antydopingowej, terminu
zg∏oszenia si´ w punkcie kontroli oraz udziale osób to-
warzyszàcych przepisy § 31 ust. 2 i § 32 stosuje si´ od-
powiednio.

§ 34. 1. W punkcie kontroli zawodnik jest obowiàza-
ny do okazania zespo∏owi kontrolujàcemu dowodu
osobistego lub innego dokumentu potwierdzajàcego
to˝samoÊç. W razie braku takiego dokumentu to˝sa-
moÊç zawodnika potwierdza osoba towarzyszàca. Fakt
ten odnotowuje si´ w protokole, o którym mowa w § 27
ust. 1.

2. Zespó∏ kontrolujàcy wyjaÊnia zawodnikowi pro-
cedur´ pobierania próbek moczu oraz informuje go
o jego obowiàzkach i uprawnieniach przys∏ugujàcych
mu w czasie kontroli.

3. Zawodnik informuje zespó∏ kontrolujàcy o rodza-
ju i iloÊci leków przyjmowanych w okresie poprzedza-
jàcym kontrol´. Przekazane przez zawodnika dane lub
adnotacje o odmowie ich przekazania zamieszcza si´
w protokole pobrania próbek.

4. Na wniosek zawodnika dane, o których mowa
w ust. 3, zamieszcza si´ na oddzielnym formularzu.
Formularz ten po zapiecz´towaniu stanowi za∏àcznik
do protoko∏u pobrania próbek. Otwarcie zapiecz´towa-
nego formularza nast´puje w przypadku, gdy badania
zakoƒczà si´ wynikiem pozytywnym.

§ 35. 1. Dla celów kontrolnych niezb´dne jest odda-
nie przez zawodnika co najmniej 70—80 ml moczu.

2. Pobranie moczu odbywa si´ pod nadzorem
cz∏onka zespo∏u kontrolujàcego tej samej p∏ci co za-
wodnik.

§ 36. 1. Zawodnik wybiera ze sprz´tu zestaw dwóch
pojemników, o którym mowa w § 24 ust. 2 pkt 2, zapie-
cz´towany i oznakowany numerem kodowym, nalewa

w okreÊlonych proporcjach mocz do pojemnika „A”
i do pojemnika „B”, a nast´pnie zamyka i piecz´tuje te
pojemniki.

2. Je˝eli pojemniki, o których mowa w ust. 1, nie
posiadajà numeru kodowego, cz∏onek zespo∏u kontro-
lujàcego znakuje pojemnik w obecnoÊci zawodnika.
Dokonanie oznakowania pojemników zapisuje si´
w protokole pobrania próbek.

3. Na wniosek zawodnika czynnoÊci zamkni´cia
i zapiecz´towania pojemników mo˝e dokonaç cz∏onek
zespo∏u kontrolujàcego.

§ 37. 1. Je˝eli iloÊç moczu pobranego od zawodni-
ka nie spe∏nia wymagaƒ, okreÊlonych w § 35 ust. 1, sto-
suje si´ procedury pobierania próbek zbiorczych:

1) oddanà przez zawodnika iloÊç moczu przelewa si´
do pojemnika, który znakuje si´ numerem kodo-
wym i piecz´tuje w sposób okreÊlony w § 36; nu-
mer kodowy pojemnika wpisuje si´ do protoko∏u
pobrania próbek lub do formularza próbek zbior-
czych,

2) nast´pnà pobranà iloÊç moczu zawodnik oddaje do
wybranego dodatkowego pojemnika, którego za-
wartoÊç przelewa si´ do pojemnika wymienionego
w pkt 1, po sprawdzeniu numeru kodowego tego
pojemnika i otwarciu pojemnika w obecnoÊci za-
wodnika,

3) post´powanie okreÊlone w pkt 2 powtarza si´ a˝ do
uzyskania iloÊci moczu, okreÊlonej w § 35 ust. 1.

2. Przewodniczàcy zespo∏u kontrolujàcego mo˝e
odstàpiç od procedury okreÊlonej w ust. 1, pod warun-
kiem zachowania ciàg∏ej i bezpoÊredniej obserwacji za-
wodnika poddanego kontroli a˝ do chwili pobrania ilo-
Êci moczu okreÊlonej w § 35 ust. 1.

3. Do próbek pobranych w sposób okreÊlony
w ust. 1 lub 2 stosuje si´ sposób post´powania okre-
Êlony w § 36. 

§ 38. 1. Przewodniczàcy zespo∏u kontrolujàcego
mo˝e zarzàdziç okreÊlenie pH i ci´˝aru w∏aÊciwego mo-
czu. OkreÊlenia pH i ci´˝aru moczu dokonuje si´ przy
u˝yciu zestawu, o którym mowa w § 24 ust. 2 pkt 5. Do
badaƒ tych wykorzystuje si´ cz´Êç próbek moczu po-
branych w sposób okreÊlony w § 36 i 37.

2. Je˝eli oznaczone w próbce wartoÊci pH nie za-
wierajà si´ w granicach 5—7, a ci´˝ar w∏aÊciwy moczu
wynosi poni˝ej 1.010, pobiera si´ dodatkowà próbk´
moczu. Wyniki pomiaru odnotowuje si´ w protokole
pobrania próbek.

§ 39. 1. Przewodniczàcy zespo∏u kontrolujàcego
sporzàdza, w 4 egzemplarzach, protokó∏ pobrania
próbki moczu od zawodnika na formularzu okreÊlonym
w § 25 ust. 1 pkt 2.

2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, zamiesz-
cza si´ w szczególnoÊci:
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1) uwagi i zastrze˝enia zawodnika dotyczàce procedu-
ry przeprowadzania kontroli,

2) uwagi zespo∏u kontrolujàcego,

3) adnotacj´ dotyczàcà odmowy zawodnika poddania
si´ kontrolnym badaniom antydopingowym,

4) adnotacj´ o fakcie niezg∏oszenia si´ zawodnika do
punktu kontroli lub zg∏oszenia si´ po up∏ywie wy-
znaczonego terminu.

3. Przed podpisaniem protoko∏u przez zespó∏ kon-
trolujàcy, zawodnika informuje si´ o konsekwencjach
niezg∏oszenia uwag, odmowy poddania si´ kontroli
lub niezg∏oszenia si´ do punktu kontroli w wyznaczo-
nym terminie.

4. Protokó∏ kontroli podpisujà: zawodnik, cz∏onko-
wie zespo∏u kontrolujàcego oraz inne osoby obecne
w czasie przeprowadzania kontroli.

5. Zawodnik otrzymuje kopi´ protoko∏u pobrania
od niego próbki bezpoÊrednio po zakoƒczeniu kontro-
li.

§ 40. 1. Po zebraniu próbek od wszystkich zawodni-
ków wylosowanych lub wyznaczonych do kontroli ze-
spó∏ kontrolujàcy:

1) sporzàdza w dwóch egzemplarzach wykaz zbiorczy
próbek moczu do kontroli na formularzu, o którym
mowa w § 25 ust. 1 pkt 3,

2) umieszcza w kopercie orygina∏y protoko∏ów pobra-
nia próbek moczu i piecz´tuje kopert´,

3) umieszcza w pojemniku, o którym mowa w § 24
ust. 2 pkt 4, wszystkie zebrane próbki oraz zabez-
piecza pojemnik plombami,

4) wype∏nia protokó∏ przekazania próbek okreÊlony
w § 25 ust. 1 pkt 4.

2. Orygina∏y protoko∏ów pobrania próbek, orygina∏
wykazu zbiorczego próbek oraz protoko∏u przekazania
próbek stanowià dokumentacj´ Podkomisji.

3. Próbki moczu dostarcza si´ do laboratorium wraz
z kopiami protoko∏ów pobrania próbek, wykazem
zbiorczym próbek oraz protoko∏em przekazania pró-
bek. Kopie protoko∏ów pobrania próbek nie zawierajà
danych osobowych dotyczàcych zawodnika ani da-
nych dotyczàcych dyscypliny sportu i rodzaju zawo-
dów.

4. Polskie zwiàzki sportowe i mi´dzynarodowe fe-
deracje sportowe mogà otrzymaç kopie protoko∏ów
pobrania próbek po z∏o˝eniu wniosku w tej sprawie do
przewodniczàcego Podkomisji.

§ 41. 1. Pobrane próbki moczu dostarcza si´ do la-
boratorium niezw∏ocznie po zakoƒczeniu kontroli. Do
czasu ich dostarczenia do laboratorium próbki prze-
chowuje si´ w ch∏odnym miejscu, zabezpieczonym
przed dost´pem osób nieupowa˝nionych.

2. Przewodniczàcy lub upowa˝niony cz∏onek zespo-
∏u kontrolujàcego dostarcza do laboratorium zabezpie-
czone próbki moczu i przekazuje je upowa˝nionemu
pracownikowi laboratorium za pokwitowaniem, wraz
z dokumentacjà, o której mowa w § 40 ust. 3.

3. Je˝eli w drodze z punktu kontroli do laborato-
rium nastàpi∏a zmiana osoby transportujàcej albo mia-
∏o miejsce z∏amanie piecz´ci i ponowne plombowanie
pojemnika, fakty te odnotowuje osoba upowa˝niona
w protokole przekazania próbek.

§ 42. Po dostarczeniu próbek do laboratorium prze-
wodniczàcy lub upowa˝niony cz∏onek zespo∏u kontro-
lujàcego przekazuje Podkomisji pe∏nà dokumentacj´
kontroli.

§ 43. Laboratorium przekazuje Podkomisji na pi-
Êmie wyniki analizy próbek „A” w sposób okreÊlony
w odr´bnych przepisach.

§ 44. 1. Analiz´ próbki „B” przeprowadza laborato-
rium, które wykona∏o analiz´ próbki „A”, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. Analiz´ próbki „B” wykonuje pracownik labora-
torium, który nie wykonywa∏ analizy próbki „A”.

§ 45. 1. Analiz´ próbki „B” przeprowadza si´ przy
udziale oficjalnego obserwatora.

2. Oficjalnym obserwatorem analizy jest cz∏onek
Komisji lub Podkomisji. Nie mo˝e nim byç osoba
wchodzàca w sk∏ad zespo∏u kontrolujàcego.

3. Do obowiàzków oficjalnego obserwatora nale˝y,
w szczególnoÊci, sprawdzenie prawid∏owoÊci zabez-
pieczenia próbki, w tym trwa∏oÊci i nienaruszalnoÊci
plomb lub piecz´ci.

§ 46. 1. Podczas przeprowadzania analizy próbki
„B” w laboratorium mogà przebywaç oprócz pracow-
nika laboratorium i oficjalnego obserwatora:

1) zawodnik,

2) dwie towarzyszàce zawodnikowi osoby, upowa˝-
nione przez w∏aÊciwy polski zwiàzek sportowy.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie mogà inge-
rowaç w przebieg procesu analizy. Mogà natomiast
zg∏osiç Podkomisji na piÊmie zastrze˝enia co do jego
przebiegu.

3. NieobecnoÊç osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i 2, nie mo˝e byç podstawà do kwestionowania prawi-
d∏owoÊci przebiegu procesu analizy.

§ 47. Do  przekazywania wyników analizy próbki
„B” stosuje si´ sposób okreÊlony w odr´bnych przepi-
sach.

§ 48. 1. Kontrol´ na zawartoÊç alkoholu w organi-
zmie zawodnika przeprowadza si´ w tych dyscyplinach
lub dziedzinach sportu, w których mi´dzynarodowe fe-
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deracje sportowe okreÊli∏y alkohol jako zabroniony
Êrodek dopingowy.

2. Badanie kontrolne u˝ycia alkoholu polega na
analizie powietrza wydechowego przy zastosowaniu
analizatora gazowego.

§ 49. 1. W przypadku pozytywnego wyniku bada-
nia, o którym mowa w § 48 ust. 2, zawodnikowi przy-
s∏uguje prawo ˝àdania przeprowadzenia analizy krwi
lub moczu, w celu okreÊlenia zawartoÊci alkoholu.

2. Pobranie i analiz´ próbek krwi lub moczu prze-
prowadza si´:

1) nie póêniej ni˝ w ciàgu pó∏ godziny od podania wy-
ników badania kontrolnego,

2) w laboratorium analitycznym zamieszczonym
w wykazie Polskiego Towarzystwa Medycyny Sà-
dowej,

3) w obecnoÊci przedstawiciela Podkomisji.

3. W laboratorium, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
sporzàdza si´ dokumentacj´ badania oraz przekazuje
pisemny wynik analizy krwi lub moczu przedstawicie-
lowi Podkomisji.

§ 50. Organizator zawodów lub treningów w dyscy-
plinach lub dziedzinach sportu, o których mowa w § 48
ust. 1, jest obowiàzany do zapewnienia warunków po-
brania oraz analizy krwi i moczu w sposób okreÊlony
w § 49, a tak˝e do zorganizowania transportu osób
poddanych badaniom.

§ 51. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt
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