
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 września

2008 r. ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej, wprowadza do jej tekstu następujące

poprawki:

1) w art. 1 w lit. a, w ust. 1a w pkt 1 skreśla się wyrazy ", pod warunkiem, że w danej

konkurencji startowało co najmniej 4 zespoły albo 6 zawodników reprezentujących co

najmniej 4 kraje";

2) w art. 1 w lit b, w pkt 1a po wyrazie "sportowych" dodaje się wyraz "osób";

3) w art. 1 w lit. b, w pkt 1a skreśla się wyrazy ", pod warunkiem, że w danej konkurencji

startowało co najmniej 4 zespoły albo 6 zawodników reprezentujących co najmniej

4 kraje";

4) w art. 1:

a) w lit d, w ust. 5 i 6 wyrazy "ust. 1, 1a, 2 albo 2a" zastępuje się wyrazami "ust. 1, 1a

albo 2",

b) w lit e, w ust. 11 wyrazy "ust. 1, 1a, 2 lub 2a" zastępuje się wyrazami "ust. 1, 1a

lub 2".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 25 września 2008 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie

ustawy o kulturze fizycznej i uchwalił do niej 4 poprawki.

W poprawkach nr 1 i 3 Senat uznał za konieczne poszerzenie katalogu osób

uprawnionych do świadczenia pieniężnego za zdobycie medalu na zawodach sportowych

rangi igrzysk paraolimpijskich (odbywających się przed 1992 r.) i na zawodach sportowych

rangi igrzysk głuchych (odbywających się przed 2001 r.). W ocenie Senatu prawo do

świadczenia powinno przysługiwać wszystkim medalistom tych zawodów, bez względu na

liczbę zawodników lub zespołów startujących w danej konkurencji.

Pozostałe poprawki mają charakter porządkujący. Poprawka nr 2 ma na celu

ujednolicenie terminologii ustawy. Poprawka nr 4 zmierza do usunięcia zbędnych odesłań.

Przepis art. 23b ust. 2a zawiera jedynie delegację dla właściwego ministra do wydania

rozporządzenia, a nie określa warunków, których spełnienie uprawnia do otrzymania

świadczenia, a tym bardziej nie określa samego świadczenia.


