
          
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2019 r. 

Poz. 1596 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1) ORAZ MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ 

I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 2) 

z dnia 5 sierpnia 2019 r. 

zmieniające 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 

Na podstawie art. 37b ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu 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 orga-
nizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu (Dz. U. poz. 602) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Osoba egzaminowana przystępująca do części teoretycznej egzaminu otrzymuje materiały i arkusze odpo-
wiedzi zatwierdzone przez właściwy polski związek sportowy lub podmiot upoważniony do przeprowadzania egza-
minu, w tym zawierające dane identyfikacyjne takiego podmiotu, które mogą być nanoszone za pomocą nadruku albo 
pieczątki.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Sportu i Turystyki: W. Bańka 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk 

 

                                                           
1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. 
poz. 2318). 

2) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej – gospodarka morska i żegluga śród-
lądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100). 
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