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SPRAWOZDANIE

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2007 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 26 lipca 2007 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych
ustaw,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 3, 5, 6, 8, 9 i 10.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu

(-) Roman Ludwiczuk



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym

oraz niektórych innych ustaw

1) w art. 1 skreśla się pkt 4; Poprawka
KNES
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 2 i 7 należy głosować łącznie.

2) w art. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) w art. 42 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Trybunał wydaje orzeczenia w sprawach poddanych jego

właściwości na podstawie zapisu na sąd polubowny oraz na

podstawie art. 23a i art. 43.

3. Do Trybunału stosuje się odpowiednio przepis art. 41, z

zastrzeżeniem art. 23a.";";

Poprawka sen.
K. Wiatra

3) w art. 1 w pkt 13, w ust. 1 wyrazy "orzeczenia wydanego na podstawie

art. 23a" zastępuje się wyrazami "postanowienia wydanego na podstawie

art. 23a";

Poprawka
KNES
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie poprawek nr 5 i 6.

4) w art. 3 w pkt 3, art. 53a otrzymuje brzmienie:

"Art. 53a. 1. Prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania

sportu lub rekreacji, zwane dalej „uprawianiem

żeglarstwa”, wymaga:

1) posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z

zakresu żeglarstwa oraz

2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

2. Przepis ust. 1 dotyczy statków przeznaczonych do

uprawiania sportu lub rekreacji:

1) o napędzie żaglowym (jachtów żaglowych), które mogą

Poprawka sen.
P. Ł. J.
Andrzejewskiego



być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny;

2) o napędzie mechanicznym (jachtów motorowych), w

tym także skuterów wodnych, łodzi pneumatycznych i

poduszkowców;

3) napędzanych wyłącznie siłą ludzkich mięśni.

3. Uprawianie żeglarstwa na jachtach:

1) żaglowych o długości kadłuba powyżej 5 m lub

2) motorowych o mocy silnika powyżej 5 kW

- wymaga posiadania stosownego dokumentu wydanego

przez właściwy polski związek sportowy.

4. Osoba, która uzyskała uprawnienia do uprawiania

żeglarstwa w innym państwie, może uprawiać żeglarstwo

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie

posiadanych uprawnień potwierdzonych stosownym

dokumentem.

5. Dokument, o którym mowa w ust. 3, określający

uprawnienia do prowadzenia określonej wielkości jachtów

żaglowych albo motorowych na określonych wodach

wydaje właściwy polski związek sportowy osobom

posiadającym odpowiednią wiedzę i umiejętności z

zakresu żeglarstwa oraz spełniającym inne wymagania

określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.

6. Jeżeli do uzyskania dokumentu, o którym mowa w ust. 3,

niezbędne jest zdanie egzaminu potwierdzającego

posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu

żeglarstwa, egzamin ten przeprowadza właściwy polski

związek sportowy.

7. Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 6,

oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu, o

którym mowa w ust. 3, pobiera się opłatę; opłata ta

stanowi dochód właściwego polskiego związku

sportowego.

8. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 7, nie może być

wyższa niż:



1) 500 zł - za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa

w ust. 6,

2) 50 zł - za wydanie dokumentu, o którym mowa w ust. 3

- przy czym opłaty dla uczniów i studentów w wieku do 26

lat podlegają obniżeniu o 50%.

9. Właściwe polskie związki sportowe prowadzą ewidencję

wydanych dokumentów, o których mowa w ust. 3, oraz

gromadzą dokumentację będącą podstawą do wydania tych

dokumentów.

10. Szkolenia w zakresie uprawiania żeglarstwa prowadzą

instruktorzy organizacji żeglarskich według systemu

szkolenia danej organizacji, zatwierdzonego przez

ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

System szkolenia powinien uwzględniać zakres wiedzy i

umiejętności niezbędnych do uzyskania uprawnień

określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.

11. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu

określi, w drodze rozporządzenia:

1) zasady bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa,

2) wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów

potwierdzających posiadanie uprawnień, w

szczególności dotyczące wiedzy i umiejętności z

zakresu żeglarstwa, oraz odpowiadający im zakres

uprawnień do prowadzenia jachtów żaglowych albo

motorowych,

3) sposób i tryb przeprowadzenia egzaminu, o którym

mowa w ust. 6,

4) wzory dokumentów potwierdzających posiadanie

uprawnień,

5) wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu, o

którym mowa w ust. 6, oraz za czynności związane z

wydaniem dokumentu, o którym mowa w ust. 3,

- biorąc pod uwagę bezpieczeństwo żeglugi, zakres

uprawnień uzyskiwanych po zdaniu egzaminu, koszty



poniesione przez właściwy polski związek sportowy oraz

przepisy ust. 8.";

5) w art. 3 w pkt 3, w art. 53a w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) o napędzie innym niż żaglowy lub mechaniczny.";

Poprawka
KNES
poparta przez
komisję

6) w art. 3 w pkt 3, w art. 53a ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu określi, w

drodze rozporządzenia:

1) zasady bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa,

2) wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów

potwierdzających posiadanie uprawnień, w szczególności

dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, oraz

odpowiadający im zakres uprawnień do prowadzenia jachtów

żaglowych albo motorowych,

3) sposób i tryb przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust.

6,

4) wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień,

5) wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa

w ust. 6, oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu, o

którym mowa w ust. 3

- biorąc pod uwagę bezpieczeństwo żeglugi, zakres uprawnień

uzyskiwanych po zdaniu egzaminu, koszty poniesione przez

właściwy polski związek sportowy oraz przepisy ust. 8.";

Poprawka
KNES
poparta przez
komisję

7) skreśla się art. 6; Poprawka sen.
K. Wiatra

8) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

"Art. 6a. Zachowują ważność dokumenty potwierdzające kwalifikacje

do uprawiania żeglarstwa, wydane na podstawie art. 53a

ustawy wymienionej w art. 3 w dotychczasowym

brzmieniu.";

Poprawka
KNES
poparta przez
komisję



9) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.

53a ust. 6 ustawy wymienionej w art. 3 oraz art. 27 ust. 4

ustawy wymienionej w art. 4 zachowują moc do dnia wejścia

w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie

art. 53a ust. 11 ustawy wymienionej w art. 3 oraz art. 27 ust.

4 ustawy wymienionej w art. 4 w brzmieniu nadanym

niniejszą ustawą.";

Poprawka
KNES
poparta przez
komisję

10) w art. 8  wyrazy "art. 2 i 4" zastępuje się wyrazami "art. 2, art. 3 pkt 3 i

art. 4".

Poprawka
KNES
poparta przez
komisję

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


