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SPRAWOZDANIE 
KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 28 marca 2012 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 28 marca 2012 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 2, 3 i 4. 
 
 

 

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

michnie
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz 

ustawy o sporcie 

 

 

1)  w art. 2: 

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „, chyba że przepisy międzynarodowej 

organizacji sportowej działającej w danym sporcie, do której 

należy polski związek sportowy, przepisy Międzynarodowego 

Komitetu Olimpijskiego lub przepisy Międzynarodowego 

Komitetu Paraolimpijskiego stanowią inaczej”, 

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Jeżeli przepisy międzynarodowej organizacji 

sportowej działającej w danym sporcie, do której należy 

polski związek sportowy, przepisy Międzynarodowego 

Komitetu Olimpijskiego lub przepisy Międzynarodowego 

Komitetu Paraolimpijskiego, w przypadku stosowania ust. 2, 

uniemożliwią udział polskiej reprezentacji 

w organizowanych rozgrywkach międzynarodowych, 

minister właściwy do spraw kultury fizycznej, na wniosek 

polskiego związku sportowego, Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego, Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, 

w drodze decyzji administracyjnej, może udzielić zgody 

na odstąpienie od stosowania nakazu, o którym mowa 

w ust. 2.”;”; 

 

Poprawka  
sen. K. Wiatra 

2)  w art. 2 w pkt 3 użyty czterokrotnie wyraz „regulamin” zastępuje się 

wyrazem „przepisy”; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez komisję 

3)  w art. 2 w pkt 3 po wyrazach „w danym sporcie” dodaje się wyrazy 

„, do której należy polski związek sportowy”; 
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4)  w art. 2: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „w art. 13” zastępuje się wyrazami 

„wprowadza się następujące zmiany”, 

b) dotychczasowe pkt 1–3 oznacza się jako lit. a–c i umieszcza w pkt 

1 ze zdaniem wstępnym w brzmieniu: 

„w art. 13:”, 

c) dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

„2) w art. 14 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Członek kadry narodowej udostępnia, na zasadach 

wyłączności, swój wizerunek w stroju reprezentacji kraju 

polskiemu związkowi sportowemu, który jest uprawniony do 

wykorzystania tego wizerunku do swoich celów 

gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez przepisy tego 

związku lub międzynarodowej organizacji sportowej 

działającej w danym sporcie. 

2. Członek reprezentacji olimpijskiej udostępnia, na 

zasadach wyłączności, z chwilą powołania do reprezentacji 

olimpijskiej, swój wizerunek w stroju reprezentacji 

olimpijskiej Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, który jest 

uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich 

celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez swoje 

przepisy lub przepisy Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego.”.”. 
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