DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 grudnia 2021 r.
Poz. 2438

U S TA W A
z dnia 2 grudnia 2021 r.
o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
Art. 1. W ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z 2021 r. poz. 2153) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osobie, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu kończącego szkolenie kontrolerów, Dyrektor Agencji
przyznaje certyfikat kontrolera, który jest ważny przez 2 lata od dnia jego przyznania.”;

2)

art. 47 otrzymuje brzmienie:
„Art. 47. 1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może dofinansowywać działania mające na celu przeciwdziałanie dopingowi w sporcie, w tym udzielać Agencji dotacji celowych, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1, oraz
opłacać składki na rzecz organizacji międzynarodowych zajmujących się zwalczaniem dopingu w sporcie.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia może udzielać Polskiemu Laboratorium Antydopingowemu z siedzibą
w Warszawie dotacji celowych na:
1)

realizację przez Laboratorium projektów badawczych, o których mowa w art. 47b ust. 1 pkt 3;

2)

finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji niezbędnych do utrzymania akredytacji Światowej Agencji
Antydopingowej.”;

3)

użyte w art. 47a w ust. 2 i 3, w art. 47d w ust. 2 w pkt 3 i 6 oraz w ust. 4, w art. 47g w ust. 1, 4 i 5, w art. 47h w ust. 1
we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2–4, 8 i 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 47l w ust. 1 i 3, w art. 47n
w ust. 2 w pkt 2 i w ust. 4, w art. 47s w ust. 3 i 4, w art. 47t w ust. 4, w art. 47u w ust. 2–4, w różnych przypadkach,
wyrazy „minister właściwy do spraw kultury fizycznej” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
„minister właściwy do spraw zdrowia”;

4)

w art. 47l ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister właściwy do spraw zdrowia powołuje i odwołuje członków Rady Laboratorium, a także stwierdza
ustanie ich członkostwa w Radzie Laboratorium, z tym że powołanie członka, o którym mowa w art. 47j ust. 2 pkt 1,
następuje na wniosek organu, którego jest przedstawicielem.”;

5)

w art. 47r dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest przekazywana Laboratorium z budżetu państwa z części, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.”;

6)

art. 57 otrzymuje brzmienie:
„Art. 57. 1. W latach 2022–2031 maksymalny limit wydatków budżetu państwa z części 25 – Kultura Fizyczna,
będących skutkiem finansowym ustawy, w tym wydatków na finansowanie Agencji oraz opłacanie składek na rzecz
organizacji międzynarodowych zajmujących się zwalczaniem dopingu w sporcie, wynosi w roku:
1)

2022 – 10,7 mln zł;

2)

2023 – 11 mln zł;
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3)

2024 – 11 mln zł;

4)

2025 – 11,4 mln zł;

5)

2026 – 11,5 mln zł;

6)

2027 – 11,9 mln zł;

7)

2028 – 12 mln zł;

8)

2029 – 12 mln zł;

9)

2030 – 12,3 mln zł;

10)

2031 – 12,5 mln zł.
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2. W przypadku zagrożenia przekroczenia limitu wydatków na dany rok budżetowy, o którym mowa w ust. 1,
stosuje się mechanizm korygujący polegający na wprowadzeniu limitu realizowanych zadań.
3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, jest minister
właściwy do spraw kultury fizycznej.
4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest w zakresie:
1)

wydatków Agencji – Dyrektor Agencji;

2)

pozostałych wydatków – minister właściwy do spraw kultury fizycznej.”.

Art. 2. W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów może dokonać, w drodze rozporządzenia,
przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu
państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022.
Art. 3. Certyfikat kontrolera, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przyznany przed dniem wejścia
w życie ustawy, zachowuje ważność do końca okresu, na który został przyznany.
Art. 4. Rozliczenia dotacji udzielonych w 2021 r., o których mowa w art. 47r ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dokonuje
minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

