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D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E  

KOMISJI KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI 
 
 

o rządowym i poselskim projektach ustaw         
o sporcie (druki nr 2313 i 2374). 
 
 
 

Sejm na 65. posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2010 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 
regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2940 do Komisji 
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 
czytaniu. 

 
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki po rozpatrzeniu poprawek na 

posiedzeniu w 6 maja 2010 r.  
 

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 
 
 

1) w art. 3 ust. 2 nadać brzmienie:  
,,2. Klub sportowy działa jako osoba prawna.”; 

- KP PO 
- przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawkami nr 2, 5, 6, 9-17, 19, 
23-25, 27-30, 32, 33, 35 i 37. 

2) w art. 4 ust. 2 nadać brzmienie:  
„2. Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z 

dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, 
z późn. zm.1)), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.”; 

- KP PO 
- przyjąć  

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, 

poz. 658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293 oraz z 2009 r. Nr 
157, poz. 1241. 



3) w art. 9 skreślić ust. 2; 
- KP Lewica 

- odrzucić 
4) w art. 11 po ust. 4 dodać ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Polski związek sportowy ponosi odpowiedzialność za rozwój danej dyscypliny 
sportu.”; 

- KP SDPL 
- odrzucić 

5) w art. 11 ust. 7 nadać brzmienie:  
,,7. Wyrażenie zgody oraz odmowa wyrażenia zgody na utworzenie polskiego związku 

sportowego następuje w drodze decyzji.”; 
- KP PO 

- przyjąć 
6) w art. 13 ust. 2 nadać brzmienie:  

„2. Polski związek sportowy ma prawo używania w stroju reprezentacji kraju wizerunku 
orła ustalonego dla godła na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. 
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach 
państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z późn. zm.2)).”; 

- KP PO 
- przyjąć 

7) w art. 13 dodać ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Polski związek sportowy ma obowiązek dbać o rozwój danej dyscypliny sportu 

poprzez: 
1) szkolenie dzieci i młodzieży; 
2) przygotowanie kadr trenerskich i menedżerskich.”; 

- KP SDPL 
- odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 7 należy głosować łącznie z poprawkami nr 21 i 22. 
 
8) po art. 13 dodać art. 13a w brzmieniu:  

„Art. 13a. 1. Polski związek sportowy samodzielnie realizuje odpowiedzialność 
dyscyplinarną na zasadach ustalonych w regulaminie dyscyplinarnym. 

2. Regulamin dyscyplinarny określa w szczególności: 
1) przewinienia, za których popełnienie ponosi  się odpowiedzialność 

dyscyplinarną; 
2) organy dyscyplinarne uprawnione do orzekania i ich kompetencje; 
3) tryb postępowania; 
4) rodzaje wymierzonych kar dyscyplinarnych. 

3. Postępowanie dyscyplinarne przewidziane w regulaminie dyscyplinarnym 
polskiego związku sportowego prowadzone jest z uwzględnieniem 
następujących zasad: 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 

220, poz. 1600, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 96.  



1) kara dyscyplinarna jest wymierzona wyłącznie za przewinienia 
wymienione w regulaminie dyscyplinarnym; 

2) kara dyscyplinarna jest adekwatna do wagi naruszenia reguł udziału 
we współzawodnictwie sportowym i stopnia zawinienia; 

3) wydanie orzeczenia poprzedzone jest wszechstronnym wyjaśnieniem 
okoliczności faktycznych sprawy przy zapewnieniu aktywnego 
udziału stron w każdym stadium postępowania oraz prawa do obrony; 

4) postępowanie jest jawne i dwuinstancyjne, zaś w toku postępowania 
strony mogą być reprezentowane przez pełnomocników 
ustanowionych zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania 
cywilnego.”; 

- KP Lewica 
- odrzucić 

9) w art. 15 w ust. 6 zdaniu trzeciemu nadać brzmienie:  
 ,,Wyrażenie zgody oraz odmowa wyrażenia zgody na zawarcie umowy następuje w 

drodze decyzji.”; 
- KP PO 

- przyjąć 
10) w art. 19 ust. 3 nadać brzmienie:  

,,3. Osoba przeprowadzająca kontrolę może żądać sporządzenia na koszt kontrolowanego 
niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów.”;   

- KP PO 
- przyjąć 

11) w art. 20 w ust. 5 zdaniu pierwszemu nadać brzmienie:  
,,5. Do ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym prezesowi 

polskiego związku sportowego przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych 
zastrzeżeń na piśmie, do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, w terminie 
14 dni od dnia jego otrzymania.”;  

- KP PO 
- przyjąć 

12) w art. 23 ust. 3 nadać brzmienie: 
,,3. Kuratorowi przysługują określone w statucie uprawnienia zawieszonych w 

czynnościach władz polskiego związku sportowego.”; 
- KP PO 

- przyjąć 
13) w art. 25 ust. 3 nadać brzmienie: 

,,3. Polski Komitet Olimpijski jest wyłącznie uprawniony do używania jakiegokolwiek 
znaku lub innego oznaczenia, składającego się z symbolu olimpijskiego lub 
zawierającego symbol olimpijski oraz nazw Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska XXX 
Olimpiady, Igrzyska XXXI Olimpiady, Igrzyska XXXII Olimpiady, Igrzyska 
XXXIII Olimpiady, Igrzyska XXXIV Olimpiady, Igrzyska XXXV Olimpiady, 
Komitet Olimpijski, Reprezentacja Olimpijska, Ruch Olimpijski i Karta 
Olimpijska.”;  

- KP PO 
- przyjąć 



14) w art. 27 ust. 2 nadać brzmienie:  
,,2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze 

uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, o którym mowa w ust. 1, 
wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza 
osiągnąć.”; 

- KP PO 
- przyjąć 

15) w art. 28 w ust. 2 pkt 3 nadać brzmienie:  
,,3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych 

zawodach,”; 
- KP PO 

- przyjąć 
16) w art. 29 ust. 1 nadać brzmienie:  

,,1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może dofinansowywać uprawianie lub 
organizowanie sportu oraz jego promocję.”; 

- KP PO 
- przyjąć 

17) art. 31 ust. 3 nadać brzmienie:  
,,3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, 

szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod 
uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz 
osiągnięty wynik sportowy.  

- KP PO 
- przyjąć 

18) w art. 32 ust. 6 nadać brzmienie: 
„6. Członkini kadry narodowej, która stała się niezdolna do uprawiania sportu wskutek 

ciąży lub urodzenia dziecka, wypłaca się stypendium sportowe w pełnej wysokości 
przez okres ciąży i połowę stypendium przez okres 6 miesięcy po urodzeniu 
dziecka.”; 

- KP PO 
- przyjąć 

19) w art. 33 ust. 1 nadać brzmienie: 
,,1. Osoby pobierające stypendia sportowe, o których mowa w art. 5, art. 31 ust. 1 i 2 oraz 

art. 32 ust. 1, są stypendystami sportowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 
205, poz. 1585, Nr 218, poz. 1690), a okres ich pobierania zalicza się do okresu 
zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. 
zm.3)) oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, 

poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056,  Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz 
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595,  Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 
964, Nr 125, poz. 1035 i Nr 127, poz. 1052.  



Podstawę zaliczenia okresu pobierania stypendium sportowego stanowi 
zaświadczenie wydane przez podmiot wypłacający stypendium.”; 

- KP PO 
- przyjąć 

20) w art. 39 w ust. 2: 
a) pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń służących do 
uprawiania sportu, rzetelnie przeciwdziałającemu powstaniu wypadków;”, 

b) pkt 4 nadać brzmienie: 
„4) informowaniu o zagrożeniu lawinowym i innych tworzących się 

niebezpieczeństwach.”; 
- KP PO 

- przyjąć 
 
21) w art. 41 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Tytułami zawodowymi w sporcie są tytuły trenera, instruktora sportu i menedżera 
sportu.”; 

- KP SDPL 
- odrzucić 

22) w art. 41 po ust. 6 dodać ust. 6a w brzmieniu: 
„6a. Menedżerem sportu może być osoba, która ukończyła specjalizację zarządzanie 

sportem na studiach wyższych na kierunku sportu lub wychowanie fizyczne lub na 
innych studiach wyższych lub też studia podyplomowe zarządzania sportem.”;  

- KP SDPL 
- odrzucić 

23) w art. 42 w ust. 4 pkt 2 nadać brzmienie: 
,,2) oryginał dyplomu wnioskodawcy wraz z suplementami, jego urzędowy odpis albo 

poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu;”;  
- KP PO 

- przyjąć 
24) w art. 44: 

a) ust. 4 nadać brzmienie:  
,,4. Kadencja przewodniczącego i członków Komisji trwa 4 lata.”, 

b) w ust. 5 pkt 2 nadać brzmienie:  
,,2) przeprowadzanie kontroli antydopingowych podczas zawodów oraz poza 

nimi;”; 
- KP PO 

- przyjąć 
25) w art. 51 ust. 1 nadać brzmienie:  

,,1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa w celach handlowych, jakiegokolwiek 
znaku lub innego oznaczenia, składającego się z symbolu olimpijskiego lub 
paraolimpijskiego lub zawierającego symbol olimpijski lub paraolimpijski oraz nazw 
Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska XXX Olimpiady, Igrzyska XXXI Olimpiady, 
Igrzyska XXXII Olimpiady, Igrzyska XXXIII Olimpiady, Igrzyska XXXIV 



Olimpiady, Igrzyska XXXV Olimpiady, Komitet Olimpijski, Reprezentacja 
Olimpijska, Ruch Olimpijski, Karta Olimpijska, Igrzyska Paraolimpijskie lub 
Komitet Paraolimpijski, podlega karze grzywny.”;  

- KP PO 
- przyjąć 

26) po art. 53 dodać art. 53a w brzmieniu: 
„Art. 53a. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 97, poz. 674, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 9a: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim 

okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co 
najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy 
oraz trenerzy, spełniający warunki określone w art. 41 ust. 3 pkt 
2 ustawy z dnia … 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr… poz …), 
uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień 
nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 4.”, 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
„5. Trenerzy spełniający warunki określone w art. 41 ust. 4 pkt 2 

ustawy, o której mowa w ust. 3, w dniu nawiązania stosunku 
pracy w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli lub kolegium 
pracowników służb społecznych uzyskują stopień nauczyciela 
mianowanego.”; 

2) w art. 9b po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Wystarczającym warunkiem nadania nauczycielowi wychowania 

fizycznego kolejnego stopnia awansu zawodowego jest 
spełnienie wymagań określonych w art. 41 ust. 5 pkt 2 ustawy, o 
której mowa w art. 9a ust. 3.”;”; 

- KP Lewica 
- odrzucić 

27) w art. 55 w pkt 2 lit. a nadać brzmienie:  
,,a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) określonych w art. 134, art. 135 § 1, art. 136 § 1, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 i 3, 
art. 164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 166, art. 167, art. 173 § 1 i 3, art. 189, art. 189a, 
art. 200, art. 200a, art. 211a, art. 223, art. 228 § 1 i 3-5, art. 229 § 1 i 3-5, art. 
230 § 1, art. 230a § 1, art. 231 § 2, art. 232, art. 245, art. 246, art. 252 § 1-3, art. 
258, art. 269, art. 280-282, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 296 § 1-3, art. 296a § 1, 
2 i 4, art. 299 § 1-6 oraz art. 310 § 1, 2 i 4 Kodeksu karnego,”; 

- KP PO 
- przyjąć 

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 

170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, 102, poz. 
689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. 
Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, 
poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706. 



28) w art. 55 pkt 3 nadać brzmienie:  
,,3) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu: 

„Art. 61a. 1. Policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą 
wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności poprzez 
udział w doskonaleniu zawodowym, o którym mowa w przepisach 
dotyczących szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych 
oraz doskonalenia zawodowego w Policji.”;”; 

- KP PO 
- przyjąć 

 
29) w art. 56 dotyczącym art. 39c ust. 4 i 5 nadać brzmienie:  

,,4. Komendant Główny Straży Granicznej określi, w drodze zarządzenia, rodzaje zajęć z 
zakresu wychowania fizycznego lub zajęć sportowych realizowanych w jednostkach 
organizacyjnych Straży Granicznej oraz zadania jednostek w tym zakresie, mając na 
względzie charakter służby w Straży Granicznej oraz właściwe przygotowanie 
funkcjonariuszy do testu sprawności fizycznej. 

5. Komendant Główny Straży Granicznej określi, w drodze zarządzenia, wymagania, 
jakie powinny spełniać osoby prowadzące zajęcia, mając na uwadze utrzymanie 
sprawności fizycznej funkcjonariuszy zapewniającej wykonywanie przez nich zadań 
służbowych, uwzględniając charakter służby w Straży Granicznej.”;  

- KP PO 
- przyjąć 

 
30) w art. 57 dotyczącym art. 59b ust. 3 nadać brzmienie:  

,,3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może określić, w drodze 
zarządzenia, wymagania wobec osób prowadzących zajęcia, mając na celu 
utrzymanie sprawności fizycznej strażaków, zapewniającej wykonywanie przez nich 
zadań służbowych, uwzględniając charakter służby w Państwowej Straży Pożarnej.”; 

- KP PO 
- przyjąć 

31) po art. 64 dodać art. 64a w brzmieniu: 
„Art. 64a. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.5)) w art. 72 ust. 3: 
1) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) za nieruchomości gruntowe oddane na działalność sportową – 
0,3% ceny;”; 

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w z 2004 r. Nr 281, poz. 

2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, 
poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 
r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 
98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281 i Nr 206, poz. 1590 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i 
Nr 47, poz. 278. 



„4) za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na 
realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów 
publicznych – 1% ceny;”;”; 

- KP Lewica 
- odrzucić 

32) art. 66 nadać brzmienie:  
,,Art. 66. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 

2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.6)) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może powierzyć, w 

drodze rozporządzenia, niektóre zadania organu inspekcyjnego w 
stosunku do statków sportowych o długości kadłuba do 24 m 
polskiemu związkowi sportowemu, o którym mowa w ustawie z dnia 
… 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr …, poz. …), kierując się względami 
uproszczenia procedur i specjalistycznym charakterem zadań 
realizowanych przez polskie związki sportowe.”;”; 

- KP PO 
- przyjąć 

33) w art. 67 w pkt 4 dotyczącym art. 37a: 
a) ust. 2 zdaniu wstępnemu nadać brzmienie:  

,,2. Przepisy ust. 1 dotyczą statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub 
rekreacji:”, 

b) w ust. 4 zdaniu trzeciemu nadać brzmienie:  
 ,,Wymóg ten nie dotyczy osób posiadających kwalifikacje z zakresu żeglugi 

morskiej lub śródlądowej określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 
5.”; 

- KP PO 
- przyjąć 

34) w art. 67 w pkt 4 dotyczącym art. 37a ust. 10 nadać brzmienie: 
„10. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 9, nie może być wyższa niż:  

1) 500 zł – za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 8,  
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 
70%.”; 

 - KP PiS 
- przyjąć 

35) w art. 68 dotyczącym art. 29a ust. 1 nadać brzmienie:  
,,1. Funkcjonariusz jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą 

wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności poprzez uczestnictwo 
w zajęciach z wychowania fizycznego oraz zajęciach sportowych.”; 

- KP PO 
- przyjąć 

                                                 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 

107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 oraz z 2009 r. Nr 63, poz. 
519, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817.  



 
36) art. 71 nadać brzmienie:  

,,Art. 71. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.7)) wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) w art. 3 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

,,4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby 
sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów 
ustawy z dnia … 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr …, poz. …), które:”;  

2) w art. 4 w ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie: 
„17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;”; 

3) art. 11c otrzymuje brzmienie:  
,,Art. 11c. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w przypadkach 

dotyczących zadań z zakresu ochrony ludności i ratownictwa, 
może zlecać specjalistycznym stowarzyszeniom o zasięgu 
ogólnokrajowym określonym w art. 40 ustawy z dnia ... 2010 
r. o sporcie, jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których 
mowa w art. 15 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 
1380), oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi realizację 
zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
Przepisy art. 43, art. 47 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.”; 

- KP PO 
- przyjąć 

 
37) w art. 80 pkt 4 nadać brzmienie:  

,,4) w art. 52 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, Ministrem Obrony Narodowej, 
ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw 
kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb ustalania 
szkód, o których mowa w ust. 1, oraz tryb występowania o wypłatę 
odszkodowań, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego 
szacowania szkód i dokonywania wypłat.”;”; 

- KP PO 
- przyjąć 

 
38) w art. 85 dodać ust. 4 w brzmieniu: 

                                                 
7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, 

poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 
1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 
2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 22, poz. 120.   



„4. Przyznanie świadczeń pieniężnych ze środków budżetu państwa dla osób, które 
zdobyły medal na igrzyskach olimpijskich, które odbyły się przed dniem wejścia w 
życie niniejszej ustawy, następuje na podstawie przepisów dotychczasowych.”; 

- KP PO 
- przyjąć 

 
Uwaga: w przypadku przyjęcia niektórych poprawek nastąpi zmiana numeracji 

oznaczeń jednostek redakcyjnych.  
 
 
              
Warszawa, dnia 6 maja 2010 r. 
 
   
 
               Zastępca Przewodniczącej Komisji  
  i Sprawozdawca 
 
 
   /-/ Ireneusz Raś 
 




