
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 czerwca 2010 r.

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. 29 w ust. 2 wyrazy "mogą wspierać" zastępuje się wyrazem "wspierają";

3) w art. 30:

a) w ust. 1 wyrazy "działają rady sportu" zastępuje się wyrazami "mogą działać rady

sportu",

b) skreśla się ust. 5;

4) w art. 30 w ust. 3 skreśla się pkt 3;

5) 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.";



- 2 -

6) w art. 41:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Tytułami zawodowymi w sportach, w których działają polskie związki sportowe,

są tytuły trenera i instruktora sportu.",

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) ukończyła studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie

specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich lub

 2) posiada, przez okres co najmniej 2 lat, tytuł instruktora sportu ze specjalizacją

w danym sporcie i ukończyła studia podyplomowe w obszarze kształcenia

umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich,

lub",

c) w ust. 4 w pkt 4 skreśla się wyrazy "w wymiarze co najmniej 40 godzin",

d) w ust. 5 w pkt 4 skreśla się wyrazy "w wymiarze co najmniej 60 godzin",

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Instruktorem sportu może być osoba, która:

1) ukończyła studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie

specjalistycznej wiedzy i umiejętności instruktorskich lub

2) posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończyła specjalistyczny

kurs instruktorów w danym sporcie i zdała egzamin końcowy.",

f) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Prowadzenie specjalistycznego kursu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, ust. 4

pkt 4, ust. 5 pkt 4 oraz ust. 6 pkt 2, zwanego dalej "kursem", wymaga uzyskania

zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, wydanej na czas

określony.",

g) w ust. 13 skreśla się zdanie drugie,

h) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

"16. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze

rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki uzyskiwania tytułów trenera i instruktora sportu,

2) szczegółowe warunki uzyskiwania zgody na prowadzenie kursu, w tym

rodzaje dokumentów niezbędnych do uzyskania tej zgody oraz wzór

wniosku o zatwierdzenie kursu,

3) warunki kadrowe i organizacyjne konieczne dla prawidłowego prowadzenia
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kursu,

4) minimalne wymogi, jakim powinien odpowiadać program kształcenia,

5) dokumenty stwierdzające posiadanie tytułów trenera i instruktora sportu,

wzory tych dokumentów,  podmioty obowiązane do ich wydawania oraz

podmiot obowiązany do prowadzenia ewidencji tych dokumentów

- biorąc pod uwagę stopnie, o których mowa w ust. 2, oraz konieczność

zapewnienia najwyższego poziomu kształcenia.";

7) w art. 58 w pkt 3, art. 13a otrzymuje brzmienie:

"Art. 13a. 1. Przedszkola są obowiązane do prowadzenia zajęć rozwijających sprawność

fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych,

grach i zabawach.

2. Szkoły, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, są obowiązane do prowadzenia

zajęć wychowania fizycznego. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania

fizycznego dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych i uczniów

gimnazjów wynosi 4 godziny lekcyjne, a dla uczniów szkół

ponadgimnazjalnych - 3 godziny lekcyjne, w ciągu tygodnia.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu

z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej, określi, w drodze

rozporządzenia, dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć

wychowania fizycznego, mając w szczególności na względzie potrzeby

zdrowotne uczniów, specyfikę ich zainteresowań sportowych, warunki

realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz tradycje sportowe danego

środowiska lub szkoły.";

8) w art. 67 w pkt 2, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rejestr statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji prowadzą

właściwy polski związek sportowy, o którym mowa w ustawie z dnia … o sporcie

(Dz. U. Nr …, poz. …), oraz starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania

lub siedzibę właściciela statku.";

9) 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";
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10) w art. 67 w pkt 4, w art. 37a:

a) w ust. 8 po wyrazach "właściwy polski związek sportowy" dodaje się wyrazy "lub

podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej zwany

dalej "podmiotem upoważnionym"",

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 8, pobiera się opłatę,

która stanowi dochód właściwego polskiego związku sportowego lub podmiotu

upoważnionego.",

c) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

"9a. Za czynności związane z wydaniem dokumentu, o którym mowa w ust. 3,

pobiera się opłatę, która stanowi dochód właściwego polskiego związku

sportowego.",

d) w ust. 10 w zdaniu wstępnym po wyrazach "ust. 9" dodaje się wyrazy "i 9a";

11) w art. 67 w pkt 4, w art. 37a w ust. 10 wyrazy "podlegają obniżeniu o 70%" zastępuje

się wyrazami "podlegają obniżeniu o 50%";

12) w art. 67 w pkt 4, w art. 37a w ust. 11 wyrazy "dokumentację będącą podstawą do

wydania tych dokumentów" zastępuje się wyrazami "zaświadczenia ze zdania egzaminu

będące podstawą do wydania tych dokumentów";

13) w art. 67 w pkt 4, w art. 37a w ust. 12 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej prowadzą osoby, które posiadają

tytuł zawodowy trenera lub instruktora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia …

o sporcie, według systemów szkoleń zatwierdzonych przez ministra właściwego do

spraw kultury fizycznej.";

14) w art. 67 w pkt 4, w art. 37a ust. 14 otrzymuje brzmienie:

"14. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie

uprawnień, w szczególności dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu

żeglarstwa, oraz odpowiadający im zakres uprawnień do prowadzenia jachtów
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żaglowych albo motorowych,

2) sposób i tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 8,

3) wzór zaświadczenia ze zdania egzaminu,

4) wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień,

5) wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 8, oraz za

czynności związane z wydaniem dokumentu, o którym mowa w ust. 3,

- biorąc pod uwagę bezpieczeństwo żeglugi, konieczność zapewnienia jednolitego

sposobu prowadzenia egzaminu, zakres uprawnień uzyskiwanych po zdaniu

egzaminu, koszty poniesione przez właściwy polski związek sportowy lub podmiot

upoważniony oraz warunki wskazane w ust. 10.";

15) w art. 67 w pkt 4 w zdaniu wstępnym wyrazy "art. 37a" zastępuje się wyrazami

"art. 37a i art. 37b" oraz dodaje się art. 37b w brzmieniu:

"Art. 37b. 1. Podmiot ubiegający się o upoważnienie do przeprowadzania egzaminu,

o którym mowa w art. 37a ust. 8, składa do ministra właściwego do

spraw kultury fizycznej wniosek o upoważnienie do przeprowadzania

egzaminu.

2. Do wniosku o upoważnienie do przeprowadzania egzaminu dołącza się:

1) wykaz kadry przeprowadzającej egzamin;

2) informację na temat obiektów wykorzystywanych do przeprowadzania

egzaminu;

3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo z innego rejestru

właściwego dla formy organizacyjnej podmiotu ubiegającego się

o upoważnienie;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile wnioskodawca taki

posiada;

5) numer identyfikacji REGON, o ile wnioskodawca taki posiada.

3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej udziela, w drodze decyzji,

upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 4 miesięcy od dnia

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

4. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej odmawia, w drodze

decyzji, udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli

wnioskodawca nie przedłoży dokumentów, o których mowa w ust. 2,
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albo jeżeli nie posiada odpowiednich warunków kadrowych

i organizacyjnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie

ust. 8.

5. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej cofa, w drodze decyzji,

udzielone upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli podmiot

upoważniony przestaje spełniać warunki udzielonego upoważnienia.

6. Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminu przez podmiot upoważniony

sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

7. W ramach sprawowanego nadzoru minister właściwy do spraw kultury

fizycznej ma prawo żądać udostępnienia dokumentów, pisemnych

wyjaśnień dotyczących przeprowadzanego egzaminu oraz dokonywać

kontroli. Do przeprowadzania kontroli podmiotu upoważnionego stosuje

się odpowiednio przepisy art. 17-20 ustawy z dnia … o sporcie.

8. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, minister właściwy do

spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw transportu

określą, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania

egzaminu,

2) warunki kadrowe i organizacyjne, konieczne dla prawidłowego

przeprowadzania egzaminu

- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitego sposobu

prowadzenia egzaminu oraz najwyższego poziomu kształcenia.";

16) w art. 75 skreśla się pkt 1;

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

18) 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.";
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19) 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.";

20) w art. 89 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy,

o której mowa w art. 91 pkt 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy, o której mowa

w art. 58, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia

31 sierpnia 2011 r.";

21) art. 92 otrzymuje brzmienie:

"Art. 92. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na 67. posiedzeniu ustawy o sporcie,

wprowadził do niej 21 poprawek.

W poprawce nr 2 Senat nałożył na ministrów: właściwego do spraw oświaty i

wychowania oraz właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, obowiązek finansowego

wspierania rozwoju sportu odpowiednio w środowisku szkolnym i akademickim. Zdaniem

Izby przewidziana dotychczas możliwość podejmowania takiego wsparcia jest narzędziem

zbyt słabym, zważywszy na znaczenie sportu dla właściwego rozwoju dzieci i młodzieży.

Poprawka nr 3 zdejmuje z jednostek samorządu terytorialnego obowiązek

powoływania rad sportu, zastępując go prawem do ich powołania oraz usuwa z ustawy

przepis, na podstawie którego zadania rady sportu na szczeblu wojewódzkim wykonywać

może wyłącznie interdyscyplinarne stowarzyszenie sportowe będące członkiem Polskiej

Federacji Sportu Młodzieżowego. Senat uznał, że wprowadzenie bezwzględnego obowiązku

powołania takich rad stanowi zbyt daleko idącą ingerencję w niezależność jednostek

samorządu terytorialnego. Ponadto, w opinii Senatorów, nieuzasadnione jest wprowadzenie

za szczeblu samorządu województwa ograniczenia wyboru członków rady sportu wyłącznie

do jednego wskazanego w ustawie stowarzyszenia.

Przyjmując poprawkę nr 4 Senat postanowił usunąć z katalogu zadań rad sportu

opiniowanie projektów uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego dotyczących

kultury fizycznej. Zdaniem Izby z przepisu tego nie wynika w sposób jednoznaczny, czy rady

sportu powinny wyrażać opinie wobec uchwał dotyczących kultury fizycznej bez względu na

organ podejmujący uchwałę (rada lub sejmik, zarząd, komisje), czy też chodzi o uchwały

wyłącznie organów wykonawczych – podmiotów powołujących rady sportu.

W poprawce nr 6 Senat zmodyfikował przepis określający zasady nabywania tytułów

zawodowych trenera i instruktora sportu. Senatorowie uznali, że tytuły zawodowe trenera

oraz instruktora powinny dotyczyć tych dziedzin sportu, w których prowadzona jest

zorganizowana działalność sportowa. Zmienione zostały także wymogi kwalifikacyjne

przewidziane dla uzyskania uprawnień trenera i instruktora. Ze względu na zmierzające w

tym samym kierunku zmiany w przepisach o szkolnictwie wyższym, zrezygnowano ze

wskazywania nazw własnych kierunków studiów koniecznych do uzyskania tytułów

zawodowych. Senatorowie uznali ponadto za zbędne ustawowe określenie wymiaru kursów
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i zajęć, które musi odbyć osoba ubiegająca się o uzyskanie tytułu trenera lub instruktora,

ponieważ powinny to regulować programy kształcenia zatwierdzane przez organ nadzoru.

Poprawki nr 7, 20 i 21 zdejmują z przedszkoli oraz placówek oświatowo –

wychowawczych obowiązek prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć

pozalekcyjnych w zakresie sportu, zastępując go w odniesieniu do przedszkoli obowiązkiem

prowadzenia zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci. Senatorowie wzięli pod rozwagę

okoliczność, że zajęcia wychowania fizycznego podobnie jak zajęcia pozalekcyjne, są

prowadzone wyłącznie w szkołach. W przedszkolach nie ma wyodrębnionych zajęć ani lekcji,

a program wychowania przedszkolnego powinien uwzględniać zajęcia ruchowe, gry i zabawy

podczas całego pobytu dzieci w przedszkolu. Z kolei placówki oświatowo – wychowawcze

rozwijają bardzo zróżnicowane uzdolnienia i zainteresowania dzieci i młodzieży.

Prowadzenie w nich obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego mogłoby utrudniać lub

wręcz uniemożliwiać wykonywanie podstawowych zadań, dla których placówki te zostały

powołane. Poprawki odsuwają ponadto wejście w życie przepisów wprowadzających zmiany

w organizacji zajęć w jednostkach systemu oświaty do początku roku szkolnego 2011, aby

umożliwić im dostosowanie się do nowych regulacji.

Poprawka nr 8 zmierza do tego, aby rejestr statków używanych wyłącznie do

uprawiania sportu lub rekreacji prowadzili także starostowie. W opinii Izby takie rozwiązanie

ułatwi właścicielom jachtów dostęp do organu rejestrowego i przyczyni się do

upowszechnienia wymogu rejestracji statków a tym samym poprawy bezpieczeństwa żeglugi.

Poprawki nr 10, 12, 14 i 15 umożliwiają przeprowadzanie egzaminów

potwierdzających posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki na jachtach żaglowych o

długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW, także

podmiotom upoważnionym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Senat

uznał, że wprowadzenie takiego rozwiązania ułatwi zainteresowanym dostęp do egzaminu, co

w konsekwencji wpłynie na bezpieczeństwo żeglujących.

W poprawce nr 11 Senat zmniejszył, z 70 do 50%, ulgę w opłatach za egzamin

potwierdzający posiadanie uprawnień żeglarskich dla uczniów i studentów. Przywracając

przepisowi treść zawartą w projekcie ustawy, Senatorowie uznali, że obniżenie opłat o

połowę jest wystarczające zważywszy, że opłaty te mogą być w praktyce niższe od

maksymalnych kwot wskazanych w ustawie.

Poprawka nr 13 zmierza do tego, aby szkolenia w zakresie uprawiania turystyki

wodnej prowadzili nie tylko instruktorzy organizacji żeglarskich, ale także wszyscy

posiadający tytuł trenera lub instruktora, jeżeli stosowany przez nich system szkolenia został
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zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Takie rozwiązanie

wpłynie na poprawę jakości szkoleń, zapewniając, że będą one prowadzone przez osoby

posiadające odpowiednie kompetencje i wykształcenie, a ponadto ułatwi zainteresowanym

dostęp do szkolenia.

Przyjmując poprawkę nr 16 Senat usunął z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

przepis zobowiązujący uczelnie prowadzące studia stacjonarne do prowadzenia zajęć

wychowania fizycznego w zakresie określonym w regulaminie studiów, ponieważ obowiązek

taki wynika już z dotychczasowych przepisów (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych

kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi

spełniać uczelnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki). Ponadto

umocowanie obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w regulaminie studiów

nie zapewniłoby w opinii Senatorów jego respektowania.

Biorąc pod rozwagę wynikające z art. 2 Konstytucji zasady ochrony praw nabytych,

pewności prawa oraz przyzwoitej legislacji, Senat postanowił zachować kwalifikacje osób,

które uzyskały tytuł trenera lub instruktora na podstawie przepisów dotychczasowych oraz

utrzymać w mocy dokumenty uprawniające do uprawiania żeglarstwa wydane na podstawie

uchylanych przepisów (poprawki nr 18 i 19).

Pozostałe poprawki mają charakter redakcyjny, korygują błędne odesłania lub

zapewniają ustawie jednolitość terminologiczną i właściwą precyzję.


