
UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie ma na celu wprowadzenie zmiany w rozporządzeniu 

Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 460), która ma charakter techniczny i ma polegać na usunięciu 

obowiązku opatrywania przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej pieczątką imienną 

zestawów zadań do wykonania w ramach egzaminu praktycznego i pytań egzaminacyjnych na 

egzaminie teoretycznym potwierdzającym posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności  

z zakresu żeglarstwa (projektowana zmiana w przedmiotowym zakresie dotyczy brzmienia 

przepisu § 17 ust. 12 ww. rozporządzenia). Proponowane rozwiązanie zakłada zastąpienie 

ww. obowiązku możliwością użycia pieczątki imiennej przez przewodniczącego komisji 

egzaminacyjnej. Postuluje się by przewodniczący komisji egzaminacyjnej dokonywał 

zatwierdzenia zestawów zadań poprzez opatrzenie każdego z nich datą oraz czytelnym 

podpisem, zgodnym z danymi naniesionymi na ww. dokumentach za pomocą nadruku albo 

pieczątki imiennej. Zgodnie z obecnym brzmieniem zmienianego przepisu zestawy zadań do 

wykonania w ramach egzaminu praktycznego i pytań egzaminacyjnych na egzaminie 

teoretycznym przewodniczący komisji zatwierdza, opatrując każdy z nich datą, podpisem  

i pieczątką imienną, co w praktyce nakłada na osobę pełniącą ww. funkcję każdorazowy 

obowiązek stosowania pieczątki. 

Ponadto projektowane rozporządzenie zakłada zmianę dotychczasowego brzmienia 

załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r.  

w sprawie uprawiania turystyki wodnej, który stanowi wzór zaświadczenia o zdaniu 

egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu 

żeglarstwa. Również i w tym przypadku projektowana zmiana polega na zastąpieniu 

obowiązku używania pieczątki przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej przy 

wystawianiu przedmiotowego zaświadczenia na rzecz możliwości jej stosowania 

(alternatywnie możliwości naniesienia danych przewodniczącego komisji egzaminacyjnej na 

zaświadczeniu za pomocą nadruku), przy jednoczesnym pozostawieniu obowiązku podpisania 

zaświadczenia przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.  

Powyższe działania mają na celu realizację zobowiązania - deregulacji obowiązku 

stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców - nałożonego przez Radę 

Ministrów na Członków Rady Ministrów w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów 28 

czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pn. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku 

stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. W ocenie ówczesnego 



Ministra Rozwoju i Finansów obowiązek stosowania pieczęci/pieczątek jako obligatoryjnej 

formy identyfikacji obywatela lub przedsiębiorcy stanowi nadmierny formalizm. W związku z 

powyższym uzasadniona jest możliwość likwidacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek 

przez obywateli i przedsiębiorców na rzecz prawa do jej stosowania. Efekt skutecznego 

oznaczenia podmiotu można bowiem osiągnąć także np. poprzez stosowanie druków 

firmowych, nanoszenie/nadrukowywanie danych. 

Jednocześnie odstąpiono od zmian brzmienia załączników nr 1 i 2 do obecnie 

obowiązującego rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki 

wodnej, określających wzory patentów i licencji uprawniających do uprawiania turystyki 

wodnej (mają de facto charakter „prawa jazdy na wodzie”) i funkcjonujących w obrocie 

prawnym ze statusem dokumentu państwowego potwierdzającego określone uprawnienia. 

Zachowanie na wydawanych patentach i licencjach obowiązku umieszczania pieczęci 

właściwego polskiego związku sportowego ustawowo uprawnionego do wydawania tych 

dokumentów, z jednej strony stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie tych dokumentów 

przed fałszerstwami. Z drugiej strony z uwagi na fakt iż ww. dokumentów państwowych nie 

wydaje organ władzy państwowej a polski związek sportowy ustawowo do tego 

upoważniony, zachowanie obowiązku używania pieczątek przez właściwy polski związek 

sportowy stanowić będzie wciąż dodatkowy element potwierdzający wiarygodność 

uzyskanego patentu lub licencji. 

Ustawowe upoważnienie do wydania rozporządzenia zostało ujęte w art. 37a ust. 15 

ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2128, z 2018 r. 

poz. 1694 oraz z 2019 r. poz. 125). 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 7 dni od dnia jego 

ogłoszenia. Skrócony termin wejścia w życie rozporządzenia wynika z faktu, iż w świetle 

danych zawartych w „Informacji dotyczącej deregulacji obowiązku stosowania 

pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” pożądane jest zwolnienie określonych 

podmiotów z obowiązku stosowania pieczątek w możliwie szybkim terminie, a zastąpienie 

dotychczasowego obowiązku możliwością stosowania pieczątek nie niesie za sobą 

niebezpieczeństw (ryzyk) mających wpływ na ww. podmioty. 

Z uwagi na zakres oraz stricte techniczny i deregulacyjny charakter zmiany przedmiotowy 

projekt rozporządzenia nie został poddany konsultacjom  publicznym. 

Projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

Regulacja będzie miała ograniczony wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców. 



Regulacja pozostaje bez wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także 

osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia został 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Jednocześnie, zgodnie z § 52 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. 

– Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204, z 2018 r. poz. 114  

i 278 oraz z 2019 r. poz. 137), projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

Nie dokonywano oceny OSR w trybie § 32 Regulaminu Pracy Rady Ministrów. 


