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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 13 maja 2009 r.
Druk nr 546 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI OBRONY NARODOWEJ
oraz

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 13 maja 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 13 maja 2009 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej,
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 1 i 3.

Przewodniczący Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu
(-) Kazimierz Wiatr

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Obrony Narodowej
(-) Andrzej Owczarek

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej

1)

w art. 1 w pkt 2 średnik na końcu zastępuje się kropką oraz pkt 3
oznacza się jako pkt 1a;

2)

art. 2 otrzymuje brzmienie:
"Art. 2. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 oraz z 2008 r. Nr 195,

Poprawka
KNES,
KON
poparta przez
połączone komisje
Poprawka
sen. P. Kalety
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

poz. 1200) w art. 61:
1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. Obowiązkowy

wymiar

zajęć

wychowania

fizycznego, o którym mowa w art. 19, jest
realizowany w ramach programu nauczania.";
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
kultury fizycznej i sportu, określi, w drodze
rozporządzenia,

dopuszczalne

formy

realizacji

fakultatywnych, finansowanych przez odpowiednie
samorządy, zajęć wychowania fizycznego, mając na
względzie potrzeby zdrowotne uczniów, specyfikę
ich zainteresowań sportowych, warunki realizacji
zajęć wychowania fizycznego oraz tradycje sportowe
danego środowiska lub szkoły.".";

3)

Poprawka
KNES,
KON
poparta przez
połączone komisje

art. 3 otrzymuje brzmienie:
"Art. 3. 1. Edukację dla bezpieczeństwa prowadzi się w:
1) gimnazjum od roku szkolnego 2009/2010;
2)

zasadniczej

szkole

zawodowej,

liceum

ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum

-2od roku szkolnego 2012/2013.
2. W roku szkolnym 2009/2010 przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy
uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum, a w roku
szkolnym 2010/2011 – uczniów klas trzecich gimnazjum.
3. W latach szkolnych:
1) 2009/2010 - 2011/2012 uczniowie klas pierwszych i
drugich szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
2) 2012/2013 uczniowie klas drugich szkół, o których
mowa w ust. 1 pkt 2
-

podlegają

obowiązkowi

przysposobienia

edukacji

obronnego

na

w

zakresie
zasadach

dotychczasowych.".

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
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