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Pełny zapis przebiegu posiedzenia
Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (nr 180)
Komisji Spraw Wewnętrznych (nr 208)
9 września 2015 r.
Komisje: Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Spraw Wewnętrznych, obradujące pod przewodnictwem posła Ireneusza Rasia (PO), przewodniczącego
Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, rozpatrzyły:
– uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3822).
W posiedzeniu udział wzięli: Grzegorz Karpiński sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Remigiusz Ludwig zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa
Sportu i Turystyki wraz ze współpracownikami, Radosław Czapla starszy specjalista Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Marcin Animucki wiceprezes
Ekstraklasy SA wraz ze współpracownikami, Dariusz Łapiński krajowy koordynator ds. współpracy
z kibicami Polskiego Związku Piłki Nożnej wraz ze współpracownikami.
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Anna Czechowska, Jacek Karolak,
Anna Pilarska i Artur Zaniewski – z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych; Tomasz
Czech i Piotr Podczaski – legislatorzy z Biura Legislacyjnego.
Przewodniczący poseł Ireneusz Raś (PO):
Szanowni państwo, serdecznie witamy na posiedzeniu Komisji obradujących wspólnie: Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Spraw Wewnętrznych. Zgodnie z listą
obecności stwierdzam kworum i otwieram posiedzenie. Witam zaproszonych gości wraz
z panem ministrem Karpińskim i wszystkimi osobami mu towarzyszącymi. W dniu dzisiejszym porządek dzienny przewiduje rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw –
druk nr 3822. Oczywiście powitanie było w imieniu moim oraz pana przewodniczącego
Wójcika i całego prezydium.
Szanowni państwo, zgodnie z art. 54 ust. 1 regulaminu Sejmu pani marszałek skierowała uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw do naszych Komisji.
W druku mogą państwo odnaleźć poprawki, których przyjęcie proponuje Senat. Dotyczą
one ustawy, jaką przyjął Sejm. Teraz się nimi zajmiemy. Bardzo proszę o krótkie ich
omówienie. Czy jest obecny reprezentant Senatu? Nie widzę. Przystępujemy do rozpatrzenia poprawek Senatu. Czy Biuro Legislacyjne chciałoby przedstawić wstępne uwagi
odnośnie do głosowania nad poprawkami?
Legislator Tomasz Czech:
Panie przewodniczący, proponujemy łączne przegłosowanie poprawek nr 1, 4, 5 i 7.
To poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym i uważamy, że można je przegłosować łącznie, oczywiście jeśli nie będzie do nich zastrzeżeń. Pozostałe poprawki mają
charakter merytoryczny i nie zgłaszamy do nich uwag.
Przewodniczący poseł Ireneusz Raś (PO):
Dobrze. Poprawki nr 1, 4, 5 i 7, jeśli nie usłyszę sprzeciwu, zostaną przegłosowane łącznie. Nie słyszę sprzeciwu. Czy są uwagi rządu odnośnie do poprawek Senatu?
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Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński:
Nie, panie przewodniczący. Rząd popiera wszystkie zaproponowane przez Senat poprawki
oraz sposób głosowania zaproponowany przez Biuro Legislacyjne.
Przewodniczący poseł Ireneusz Raś (PO):
Dziękuję serdecznie.
Czy jest sprzeciw wobec pozytywnej rekomendacji dla poprawek nr 1, 4, 5 i 7? Nie
słyszę. Stwierdzam, że Komisje przyjęły pozytywną rekomendację dla poprawek nr 1,
4, 5 i 7.
Czy państwo posłowie mają uwagi odnośnie do poprawki nr 2? Nie słyszę. Rząd wcześniej rekomendował jej przyjęcie. Czy jest sprzeciw wobec pozytywnej rekomendacji
poprawki nr 2? Nie słyszę. Stwierdzam, że Komisje obradujące wspólnie rekomendują
przyjęcie poprawki nr 2.
Czy do poprawki nr 3 państwo posłowie mają uwagi? Nie słyszę. Czy jest sprzeciw
wobec pozytywnej rekomendacji poprawki nr 3? Nie słyszę. Stwierdzam, że Komisje
obradujące wspólnie rekomendują przyjęcie poprawki nr 3.
Poprawki nr 4 i 5 uzyskały już wcześniej pozytywną rekomendację.
Poprawka nr 6. Czy państwo posłowie mają uwagi? Nie słyszę. Czy jest sprzeciw
wobec pozytywnej rekomendacji poprawki nr 6? Nie słyszę. Stwierdzam, że Komisje
obradujące wspólnie rekomendują przyjęcie poprawki nr 6.
Poprawka nr 7 uzyskała już wcześniej pozytywną rekomendację Komisji.
Na tym zakończyliśmy procedowanie. Musimy teraz wybrać posła sprawozdawcę.
Głos ma pan przewodniczący Wójcik, bardzo proszę.
Poseł Marek Wójcik (PO):
Proponuję, aby sprawozdawcą był pan przewodniczący Ireneusz Raś.
Poseł Jan Tomaszewski (PO):
Nic nie było słychać.
Przewodniczący poseł Ireneusz Raś (PO):
Pan przewodniczący Wójcik zarekomendował moją osobę na stanowisko posła sprawozdawcy. Przyjmuję ten zaszczyt, biorąc pod uwagę, że sprawa będzie omawiana jutro
około godziny 1.00 w nocy. Wezmę na siebie ten ciężar, jeśli nie usłyszę sprzeciwu. Nie
słyszę. Dziękuję za zaufanie.
Zamykam posiedzenie Komisji obradujących wspólnie – Kultury Fizycznej, Sportu
i Turystyki oraz Spraw Wewnętrznych. Przeprowadziliśmy je w iście sportowy sposób,
za co dziękuję.
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