
Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycz-
nia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81,
poz. 889) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Placówkà odpowiedzialnà za przeprowadza-
nie analiz antydopingowych jest Instytut Sportu
w Warszawie, zwany dalej „Instytutem Sportu”.

2. W przypadku braku mo˝liwoÊci wykonania ana-
liz antydopingowych w Instytucie Sportu, analizy te
wykonuje si´ w placówce posiadajàcej laboratorium
spe∏niajàce warunki, o których mowa w § 2.

§ 2. Wykonywanie analiz antydopingowych, spo-
sób ich zabezpieczenia oraz przechowywania przez pla-
cówki, o których mowa w § 1, odbywa si´ zgodnie
z mi´dzynarodowymi i krajowymi standardami nauko-
wymi i metodycznymi dla laboratoriów wykonujàcych
analizy antydopingowe.

§ 3. 1. Przeprowadzanie kontrolnych badaƒ antydo-
pingowych przez placówki, o których mowa w § 1, na-
st´puje na podstawie umowy zawartej pomi´dzy prze-
wodniczàcym Komisji do Zwalczania Dopingu w Spo-
rcie, zwanej dalej „Komisjà”, a dyrektorem tej placówki.

2. Koszty przeprowadzonych kontrolnych badaƒ
antydopingowych pokrywa Komisja, na podstawie ra-
chunku wystawionego przez placówk´ przeprowadza-

jàcà badania, w granicach zawartej z nià umowy.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2, nalicza si´ na
podstawie szczegó∏owej kalkulacji, zawierajàcej
w szczególnoÊci:

1) koszty osobowe,

2) zu˝ycie materia∏ów,

3) koszty odtworzenia zu˝ytego sprz´tu.

§ 4. W umowie zawartej z placówkà o przeprowa-
dzenie kontrolnych badaƒ antydopingowych okreÊla
si´ w szczególnoÊci: zakres zleconych kontrolnych ba-
daƒ antydopingowych, termin ich przeprowadzenia
oraz cen´ jednostkowà tych badaƒ, uwzgl´dniajàc
koszty, o których mowa w § 3 ust. 3.

§ 5. Traci moc zarzàdzenie Prezesa Urz´du Kultury
Fizycznej i Turystyki z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie
okreÊlenia placówek odpowiedzialnych za przeprowa-
dzenie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu
i zasad odp∏atnoÊci za kontrolne badania antydopingo-
we (Monitor Polski Nr 59, poz. 571).

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 16 sierpnia 2001 r.

w sprawie okreÊlenia placówek odpowiedzialnych za przeprowadzanie analiz antydopingowych oraz trybu,
sposobu i zasad odp∏atnoÊci za kontrolne badania antydopingowe.


