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Warszawa, dnia 5 lutego 2021 r. 

Poz. 246 

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 5 stycznia 2021 r. 

w sprawie wejścia w życie zmienionych Załączników nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji 
o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., 

obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, 
sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.1), strony zatwierdziły zmienione Załączniki nr 1 i nr 2 do powyższej 
konwencji w drodze pisemnych konsultacji. 

Zgodnie z art. 34 ust. 3 konwencji zmienione Załączniki nr 1 i nr 2 weszły w życie w stosunku do Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz pozostałych stron konwencji2) dnia 1 stycznia 2021 r. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że: 

1)		 zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu 
dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 r.3), przestał obowiązywać dnia 31 grudnia 2020 r.; 

2)		 zmieniony Załącznik nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu 
dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r.4), przestał obowiązywać dnia 31 grudnia 2020 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: wz. P. Wawrzyk 

1)	 Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzona w Paryżu dnia 19 października 2005 r., została ogłoszona 
w Dz. U. z 2007 r. poz. 999. 

2)	 Lista stron Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., jest 
dostępna na stronie: https://pax.unesco.org/la/convention.asp?KO=31037&language=E&o. 

3)		 Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 paź-
dziernika 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2020 r. poz. 307. 

4)	 Zmieniony Załącznik nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 paź-
dziernika 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2019 r. poz. 354. 
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