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Pan

Bogdan BORUSEWICZ

MARSZAŁEK  SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 101 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie, wnosimy

projekt uchwały

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały upoważniamy

senatora Kazimierza Wiatra.

(-) Jarosław Chmielewski (-) Jerzy Szmit

(-) Jerzy Chróścikowski (-) Jerzy Szymura

(-) Janina Fetlińska (-) Rafał Ślusarz

(-) Stanisław Karczewski (-) Ewa Tomaszewska

(-) Stanisław Kogut (-) Zbigniew Trybuła

(-) Anna Kurska (-) Marek Waszkowiak

(-) Stanisław Piotrowicz (-) Kazimierz Wiatr

(-) Jadwiga Rudnicka



p r o j e k t

UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art. 1.

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu

(M.P. z 2002 r. Nr 54, poz. 741, z 2004 r. Nr 15, poz. 232 i Nr 18, poz. 302, z 2005 r. Nr 65,

poz. 894, Nr 71, poz. 975 i Nr 84, poz. 1201, z 2006 r. Nr 21, poz. 232, Nr 36, poz. 392 i Nr 85,

poz. 859 oraz z 2007 r. Nr 15, poz. 156 i Nr ..., poz. ...) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 1a,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Nauki, Edukacji i Sportu,";

2) w załączniku do uchwały:

a) uchyla się pkt 1a,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Komisji Nauki, Edukacji i Sportu - organizacja i rozwój badań naukowych, system

kształcenia i wychowania, system doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry

naukowej, sprawy dzieci i młodzieży, poradnictwo zawodowe dla młodzieży oraz

przygotowanie absolwentów szkół średnich i wyższych do zatrudnienia, kultura

fizyczna i sport, organizacja instytucji naukowych i oświatowych, współpraca

naukowa z zagranicą;".

Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Uzasadniając potrzebę powrotu do poprzednich zapisów Regulaminu Senatu RP,

dotyczących funkcjonowania w Senacie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu - zmienionych

uchwałą Senatu w dniu 26 lipca 2007 roku, opartą na projekcie zmiany Regulaminu Senatu RP

zawartym w druku senackim nr 439, przedstawiamy co następuje:

Aktywność Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w okresie od października 2005 r. do

lipca 2007 r. na polu zagadnień dotyczących kultury fizycznej i sportu była stosunkowo wysoka.

Warto przytoczyć statystykę posiedzeń i zagadnień, jakimi zajmowała się Komisja w okresie

minionych prawie 2 lat: sprawy sportu i kultury fizycznej – 18 posiedzeń, sprawy oświaty

i wychowania – 21 posiedzeń, sprawy nauki i szkolnictwa wyższego – 20 posiedzeń, sprawy

patentowe i własności przemysłowej – 5 posiedzeń. Jednocześnie należy podkreślić, że już

w trakcie konstytuowania się Komisja Nauki, Edukacji i Sportu powołała trzech

wiceprzewodniczących Komisji, w tym Pana Senatora Romana Ludwiczuka, który miał objąć

sprawy kultury fizycznej oraz sportu i do Niego przekazywano sprawy dotyczące sportu, jakie

napływały do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Dla zilustrowania pracy Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w obszarze spraw kultury

fizycznej i sportu, warto przytoczyć kilka informacji szczegółowych. Należy przypomnieć, że

jedno z dwóch wyjazdowych posiedzeń Komisji dotyczyło właśnie spraw sportowych i wiązało

się z wizytą w Centralnym Ośrodku Sportowym w Zakopanem, gdzie Komisja spotkała się

z przedstawicielami związków sportowych, władzami COSu oraz zapoznawała się z bazą

sprzętową ośrodka. Ponadto Komisja podjęła w tym okresie w wyniku dyskusji dwie uchwały –

stanowiska dotyczące sportu i będące inicjatywą własną Komisji. Pierwsze dotyczyło

ogólnopolskiej strategii Centralnego Ośrodka Sportu na lata 2006-2011 oraz budowy

Narodowego Centrum Sportu w Warszawie. Drugie było związane z finansowym wspieraniem

rozwoju i popularyzowania sportu osób niepełnosprawnych. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

odbyła też wiele spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Sportu, w tym z Ministrem i Jego

zastępcami. Komisja odbyła także spotkanie z Radą Sportu Niepełnosprawnych. Pod

patronatem Komisji odbyła się w Senacie RP Konferencja: Wykorzystanie środków EFS

w Polsce na przykładzie PRR „Sportowcy na Rynku pracy”.

Biorąc po uwagę, iż głównym zadaniem komisji senackich jest udział w procesie

legislacyjnym, czyli opiniowanie ustaw oraz własne inicjatywy ustawodawcze, należy

stwierdzić, że uchwała Senatu z dnia 26 lipca 2007 r. o odrębnym ustanowieniu Komisji

Kultury Fizycznej i Sportu nie znajduje uzasadnienia, bowiem zakres ustawodawczy



obejmujący sprawy kultury fizycznej i sportu jest niewielki, co potwierdza liczba dokumentów,

jakie w ciągu prawie 2 lat opiniowała Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. Sytuacja ta na pewno

nie ulegnie zmianie w związku z organizowaniem w Polsce zawodów EURO-2012, bowiem

zmiana prawa ułatwiającego przygotowanie odpowiedniej infrastruktury będzie dotyczyć przede

wszystkim budownictwa, transportu, prawa zamówień publicznych i wielu innych dziedzin –

najmniej jednak prawa bezpośrednio związanego z kulturą fizyczną i sportem. Należy także

zauważyć istotny związek sportu powszechnego i sportu niepełnosprawnych ze sprawami

oświaty i wychowania oraz sprawami dzieci i młodzieży. Obecność zagadnień kultury fizycznej

i sportu w jednej komisji obok spraw oświaty, wychowania i szkolnictwa wyższego bardzo

pomaga w szerszym spojrzeniu na te sprawy.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności wyrażamy opinię, że podjęta uchwała Senatu

z dnia 26 lipca 2007 r. o odrębnym ustanowieniu Komisji Kultury Fizycznej i Sportu nie

znajduje uzasadnienia. Wykorzystywanie emocji dotyczących organizowania w Polsce

zawodów EURO-2012 do uzasadniania takiej decyzji należy uznać za niewłaściwe.

Należy także zwrócić uwagę, że są w Senacie Komisje znacznie bardziej obciążone

i przeciążone pracą, wynikającą z szerokiego ich zakresu – o czym świadczą wyjątkowo liczne

posiedzenia. Jako przykład należy wymienić Komisję Gospodarki Narodowej czy też Komisję

Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a to przecież nie jedyne przypadki. Argumenty te były

podnoszone w trakcie rozpatrywania projektu uchwały Senatu przez połączone Komisje:

Regulaminową i Spraw Senatorskich oraz Ustawodawczą. Wówczas połączone Komisje

sugerowały powołanie w ramach Komisji Nauki, Edukacji i Sportu stałej podkomisji Kultury

Fizycznej i Sportu, a przedstawiciel wnioskodawców Pan Senator Roman Ludwiczuk

deklarował chęć wycofania projektu powołania odrębnej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu,

zawartego w druku senackim nr 439.

Z powyższych względów Senatorowie wnioskodawcy wnoszą o przywrócenie

poprzedniego stanu w tym zakresie, czyli powrót do poprzednich zapisów Regulaminu Senatu,

dotyczących funkcjonowania w Senacie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
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