
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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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 31 paêdziernika 2001 r.

w sprawie zwolnienia od c∏a rzeczy osobistego u˝ytku pochodzàcych ze spadku.

Na podstawie art. 1906 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb i dokumenty wy-
magane do stwierdzenia podstawy stosowania zwol-
nienia od c∏a rzeczy osobistego u˝ytku pochodzàcych
ze spadku.

§ 2. Dokumentami wymaganymi do stwierdzenia
podstawy stosowania zwolnienia od c∏a, o którym mo-
wa w art. 1906 § 1 Kodeksu celnego, sà:

1) urz´dowy odpis dokumentu zagranicznego stwier-
dzajàcego nabycie spadku,

2) urz´dowy odpis prawomocnego postanowienia sà-
du polskiego o uznaniu dokumentu zagranicznego,
o którym mowa w pkt 1,

3) spis przywo˝onych rzeczy pochodzàcych ze spad-
ku, w zestawieniu iloÊciowym i wartoÊciowym,
sporzàdzony w dwóch egzemplarzach,

4) oÊwiadczenie, i˝ rzeczy umieszczone w spisie po-
chodzà ze spadku.

§ 3. W wypadku gdy prawa do spadku naby∏ wi´cej
ni˝ jeden spadkobierca, dokumentami wymaganymi

do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od
c∏a, o którym mowa w art. 1906 § 1 Kodeksu celnego,
sà:

1) uwierzytelniony notarialne odpis umowy o dzia∏
spadku oraz dokumentów, o których mowa w § 2
pkt 1 i 2, albo

2) urz´dowy odpis dokumentu zagranicznego o po-
dziale spadku, wraz z urz´dowym odpisem prawo-
mocnego orzeczenia sàdu polskiego o jego uzna-
niu, oraz dwa egzemplarze spisu przywo˝onych
rzeczy pochodzàcych ze spadku, w zestawieniu ilo-
Êciowym i wartoÊciowym,

3) oÊwiadczenie, i˝ rzeczy umieszczone w spisie po-
chodzà ze spadku.

§ 4. Dokumenty, o których mowa w § 2 i § 3, sk∏ada
si´ organowi celnemu wraz ze zg∏oszeniem celnym.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Finansów: M. Belka


