
Warszawa, dnia  24 kwietnia 2019 r.

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
DEPARTAMENT PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

 RCL.DPA.555.101/2019 
Dot.: DP-WPL.0210.10.2019

Pan

Jan Widera

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 12 kwietnia 2019 r., dotyczące projektu rozporządzenia 

Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania 

upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej 

wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych 

koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu, Rządowe Centrum Legislacji podnosi, co 

następuje:

1) projektowana zmiana § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki oraz 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 22 maja 

2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do 

przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i 

umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych 

koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu, dotycząca zatwierdzenia przez 

właściwy polski związek sportowy lub podmiot upoważniony do 

przeprowadzania egzaminu materiałów i arkuszy odpowiedzi, jest zmianą 

daleko szerszą niż wskazywana w uzasadnieniu projektu rozporządzenia zmiana 

techniczna polegająca na usunięciu obowiązku opatrywania ww. materiałów 

i arkuszy odpowiedzi pieczątką właściwego polskiego związku sportowego lub 

podmiotu upoważnionego do przeprowadzania egzaminu. Projektowany przepis 

wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego do wydania przedmiotowego 
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rozporządzenia, a także budzi wątpliwości w świetle brzmienia art. 37a ust. 8  

ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2128, z późn. zm.), zgodnie z którym Jeżeli do uzyskania dokumentu, 

o którym mowa w ust. 3, niezbędne jest zdanie egzaminu potwierdzającego 

posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, egzamin 

ten przeprowadza właściwy polski związek sportowy lub podmiot upoważniony 

przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej zwany dalej "podmiotem 

upoważnionym";

2) w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, jak również w ocenie skutków 

regulacji należy powołać się na zapis protokołu ustaleń nr 26/2018 posiedzenia 

Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r., gdyż to na tym posiedzeniu przyjęto 

zobowiązanie dla członków Rady Ministrów do przeprowadzenia działań 

w zakresie deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez 

obywateli i przedsiębiorców;

3) ocena skutków regulacji wymaga uzupełnienia o informacje, o których mowa 

w § 28 ust. 2 pkt 3 lit. d Regulaminu pracy Rady Ministrów.

Z poważaniem,
Stanisław Małecki 

Dyrektor 
Departamentu Prawa Administracyjnego 

w Rządowym Centrum Legislacji 

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu/ 

Sprawę prowadzi: Jerzy Dąbrowski
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