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Druk nr 1600 -A 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE 

KOMISJI KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o sporcie 
o ujawnianiu informacji 
organów bezpieczeństwa 

1944 - 1990 oraz treści 

(druk nr 1410) 

oraz ustawy 
o dokumentach 
państwa z lat 

tych dokumentów 

Sejm na 44. posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r. zgodnie 
z art. 4 7 ust. 1 regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku 
nr 1600 do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w celu rozpatrzenia poprawek 
zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki po rozpatrzeniu poprawek 
na posiedzeniu w dniu 21czerwca2017 r. 

wnosi: 

Wysoki Sejm raczy następujące poprawki: 

1) w art. 1 skreślić pkt 1; 

-KPPO 

-odrzucić 

2) w art. 1 w pkt 2: 

a) w lit. a w tiret drugim skreślić pkt 6, 

b) w lit. c skreślić pkt 6; 

-KP PiS 

-przyjąć 
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3) w art. 1wpkt2 w lit. a w tiret drugim, w art. 9 w ust. 3 pkt 10 nadać brzmienie: 

„ 1 O) być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem 
organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 
grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575), w okresie od 
dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. Zakaz ten nie dotyczy osób, które 
były w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zawodnikami 
lub trenerami."; 

-KPPO 

-odrzucić 

4) w art. 1wpkt2 lit. b nadać brzmienie: 

„b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

-KPPO 

„3a. Członek organu kontroli wewnętrznej polskiego związku sportowego 
nie może być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub 
żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej -
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w okresie od 
dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. Zakaz ten nie dotyczy osób, 
które były w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 
zawodnikami lub trenerami.";"; 

-odrzucić 

5) w art. 1 skreślić pkt 3; 

-KPPO 

6) w art. 1 w pkt 4 skreślić lit. b. 

-KPPO 

Warszawa, dnia 21czerwca2017 r. 

Sprawozdawca 

1-/J arosław Szlachetka 

-odrzucić 

-odrzucić 

Przewodniczący Komisji 
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 

!-! Ireneusz Raś 


