INFORMACJA
o posiedzeniu

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

nr posiedzenia:

18

data posiedzenia:

15 grudnia 2020 r.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (druk senacki
nr 280, druki sejmowe nr 762 i 771).
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (druk senacki
nr 288, druki sejmowe nr 209 i 703).
Posiedzeniu przewodniczył:
przewodniczący komisji Kazimierz Wiatr.
W posiedzeniu uczestniczyli:
senatorowie członkowie komisji:
Margareta Budner, Jacek Bury, Robert Dowhan, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Wojciech
Konieczny, Małgorzata Kopiczko, Joanna Sekuła, Michał Seweryński, Kazimierz Wiatr,
Józef Zając, Bogdan Zdrojewski,
goście, m.in.:
Ministerstwo Sportu:
sekretarz stanu Anna Krupka ze współpracownikami,
Polska Agencja Antydopingowa:
zastępca dyrektora Hubert Dziudzik,
Kancelaria Senatu:
pracownicy Biura Legislacyjnego: Renata Bronowska, Iwona Kozera-Rytel.

Ad 1.
Ustawa dostosowuje polskie normy prawne regulujące zagadnienia z zakresu walki
z dopingiem w sporcie do znowelizowanej wersji Światowego Kodeksu Antydopingowego
oraz Standardów Międzynarodowych, które zostały przyjęte podczas ubiegłorocznej Światowej
Konferencji Antydopingowej w Katowicach.
Ustawę omówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu Anna Krupka.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Renata Bronowska przedstawiła opinię w sprawie
ustawy wraz z uwagami i zaproponowała odpowiednie poprawki.
Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję.
Przewodniczący komisji Kazimierz Wiatr zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
W wyniku głosowania komisja przyjęła zgłoszony wniosek.
Sprawozdawcą komisji będzie senator Robert Dowhan.

Konkluzja:
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 280 A).
Ad 2.
Zgodnie z nowelizacją opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą
napojów alkoholowych na rzecz Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów ma być uiszczana na
rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zmiana ma umożliwić organom podatkowym
powiązanie płatności z zadeklarowaną kwotą i ułatwić weryfikację dopełnienia obowiązków
ciążących na podmiotach związanych z reklamą napojów alkoholowych oraz egzekwowanie
należnej opłaty.
Ustawę omówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu Anna Krupka.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel nie miała uwag o charakterze
legislacyjnym.
Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję.
Przewodniczący komisji Kazimierz Wiatr zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
W wyniku głosowania komisja przyjęła zgłoszony wniosek.
Sprawozdawcą komisji będzie senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.
Konkluzja:
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 288 A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.
Opracowano w BPS

