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SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2008 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 23 lipca 2008 r. nad ustawą

o ochronie żeglugi i portów morskich,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 i 11.

Ponadto Komisja informuje, że:

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Edmund Wittbrodt dokonał zmiany
treści swoich wniosków (pkt 2 i 8 zestawienia wniosków),

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Edmund Wittbrodt wycofał swój
wniosek (pkt 5 zestawienia wniosków).

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Gospodarki Narodowej

(-) Kazimierz Kleina



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich

1) w art. 12 w ust. 1 oraz w art. 13 w ust. 1 po wyrazie "wydaje" dodaje się

wyrazy ", w drodze decyzji administracyjnej,";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

2) w art. 25 w ust. 3 po wyrazach "doręcza się" dodaje się wyrazy "za

pośrednictwem posłańca lub";

Poprawka sen.
E. Wittbrodta
poparta przez
komisję

3) w art. 25 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "W razie

doręczenia decyzji przy użyciu telefaksu lub poczty elektronicznej,

dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych.";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

4) w art. 30 skreśla się ust. 4; Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

5) Uwaga: poprawka wycofana.

w art. 30 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Wzory upoważnienia do przeprowadzenia weryfikacji lub próby

efektywności oraz identyfikatorów zespołu, o którym mowa w ust. 2,

określa załącznik nr 6 do ustawy.";

Poprawka sen.
E. Wittbrodta

6) w art. 41 w ust. 3 wyrazy "straży pożarnej" zastępuje się wyrazami

"Państwowej Straży Pożarnej";

Poprawka
KGN

Uwaga:

Poprawki nr 7 i 11 należy głosować łącznie.

7) w art. 52:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi,

w drodze rozporządzenia, wzór świadectwa przeszkolenia CSO

i PFSO oraz programy szkoleń, mając na uwadze zapewnienie

odpowiedniej wiedzy.",

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję



"7. Wysokość opłat za wydanie świadectwa przeszkolenia CSO

i PFSO określa załącznik nr 3 do ustawy.";

8) w art. 57 skreśla się ust. 4; Poprawka sen.
E. Wittbrodta
poparta przez
komisję

9) w załączniku nr 3 w części II w ust. 6 wyrazy "zgodności obiektu

portowego" zastępuje się wyrazami "zgodności stanu ochrony obiektu

portowego";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

10) w załączniku nr 3 w części III:

a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy "zgodności statku towarowego"

zastępuje się wyrazami "zgodności stanu ochrony statku

towarowego",

b) w ust. 2 w zdaniu wstępnym wyrazy "zgodności statku

pasażerskiego" zastępuje się wyrazami "zgodności stanu ochrony

statku pasażerskiego";

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

11) w załączniku nr 3 po części III dodaje się część IIIa w brzmieniu:

"IIIa. TARYFA OPŁAT ZA PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI

URZĘDOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYDANIEM ŚWIADECTW

PRZESZKOLENIA CSO I PFSO

1. Wydanie świadectwa przeszkolenia CSO                20 j.t.

2. Wydanie świadectwa przeszkolenia PFSO              20 j.t.".

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję
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