Druk nr 1752 A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY

o rządowym projekcie

ustawy o zmianie

ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze
fizycznej (druk nr 1687).
Sejm na 39. posiedzeniu w dniu 31 marca 2009 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1752 do Komisji Edukacji,
Nauki i Młodzieży w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu
w dniu 21 kwietnia 2009 r.
wnosi :
Wysoki Sejm raczy następujące poprawki:
1) w art. 1 pkt 2 nadać brzmienie:
„2) art. 166 otrzymuje brzmienie:
„Art. 166. 1. Uczniowie gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, liceów
ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników, z wyjątkiem
uczniów szkół dla dorosłych, podlegają obowiązkowi w zakresie edukacji
dla bezpieczeństwa.
2. Edukacja dla bezpieczeństwa jest obowiązkowym przedmiotem nauczania
w szkołach wymienionych w ust. 1, w wymiarze jednej godziny
tygodniowo w cyklu kształcenia.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony
Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji edukacji

dla bezpieczeństwa, z uwzględnieniem możliwości organizowania obozów
specjalistycznych.”;”;
- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO
- przyjąć
2) art. 2 nadać 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, poz. 1200) w art. 61 wprowadza się
następujące zmiany:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego, o którym
mowa w art. 19, jest realizowany w ramach programu
nauczania.”;
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. 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.”;”.
- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS
- odrzucić

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2009 r.
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