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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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Warszawa, dnia 28 maja 2010 r.

Druk nr 887 A

SPRAWOZDANIE
KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU
o uchwalonej przez Sejm w dniu 20 maja 2010 r.
ustawie o sporcie

Marszałek Senatu dnia 27 maja 2010 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 28 maja 2010 r.
- Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

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

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia

w sprawie ustawy o sporcie

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 maja
2010 r. ustawy o sporcie, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 13 w ust. 3 wyrazy "na podstawie przepisów o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych" zastępuje się wyrazami
"na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych";

2)

w art. 30:
a) w ust. 1 wyrazy "działają rady sportu" zastępuje się wyrazami "mogą działać rady
sportu",
b) skreśla się ust. 5;

3)

w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować stypendia oraz
nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym.";

4)

w art. 67 w pkt 4, w art. 37a w ust. 2 wyrazy "przeznaczonych do uprawiania sportu lub
rekreacji" zastępuje się wyrazami "przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej";

-25)

w art. 85 w ust. 1 wyrazy "art. 34 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 34 ust. 1, 2 i 6";

6)

po art. 86 dodaje się art. 86a w brzmieniu:
"Art. 86a. 1. Osoby, które uzyskały tytuł trenera lub instruktora na podstawie przepisów
dotychczasowych, zachowują swoje kwalifikacje.
2. Do osób, które rozpoczęły uzyskiwanie kwalifikacji trenera lub instruktora
przed wejściem w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy
dotychczasowe.";

7)

po art. 87 dodaje się art. 87a w brzmieniu:
"Art. 87a. Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych dokumenty uprawniające
do uprawiania żeglarstwa na jachtach, o których mowa w art. 53a ust. 3
ustawy, o której mowa w art. 91 pkt 1, zachowują ważność.".

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

