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Szanowni Państwo,
Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego uprzejmie informuje, że z dniem
12 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o
sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2017.1600). Wprowadzone
zmiany mają doniosłe znaczenie dla wyboru członków władz PZŁF, które znalazły się w
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów zwołanego na dzień
26 maja 2018 r. Poniższa informacja ma na celu przybliżenie Państwu nowych obowiązków
związanych z kandydowaniem do władz Związku.

1. Zakaz pełnienia funkcji członka zarządu lub członka komisji rewizyjnej
przez osobę, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem
organów bezpieczeństwa państwa.
Istotnym novum jest wprowadzenie zakazu pełnienia funkcji członka zarządu
(art. 9 ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie) oraz członka komisji
rewizyjnej (art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie) przez osobę, która
była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa.
Osoby nie spełniające tego kryterium bezwzględnie nie mogą pełnić funkcji we
władzach związku i w przypadku takich osób ustawa nie przewiduje żadnej procedury
sanacyjnej, tak jak ma to miejsce w przypadku ograniczeń wskazanych w art. 9 ust. 3
pkt 2-2b i 4-8 ustawy.

2. Co należy rozumieć pod pojęciem „organów bezpieczeństwa państwa”?
Pojęcie „organów bezpieczeństwa państwa” zostało zdefiniowane w art. 5 ustawy z
dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu i obejmuje następujące instytucje:
1) Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego;
2) Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego;
3) Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego;
4) jednostki organizacyjne podległe organom, o których mowa w pkt 1-3, a w
szczególności jednostki Milicji Obywatelskiej w okresie do dnia 14 grudnia 1954 r.;
5) instytucje centralne Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
oraz podległe im jednostki terenowe w wojewódzkich, powiatowych i
równorzędnych komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich,
rejonowych i równorzędnych urzędach spraw wewnętrznych;

6)
7)
8)

Akademia Spraw Wewnętrznych;
Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza;
Zarząd Główny Służby Wewnętrznej jednostek wojskowych Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych oraz podległe mu komórki;
9) Informacja Wojskowa;
10) Wojskowa Służba Wewnętrzna;
11) Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
12) inne służby Sił Zbrojnych prowadzące działania operacyjno-rozpoznawcze lub
dochodzeniowo-śledcze, w tym w rodzajach broni oraz w okręgach wojskowych;
13) Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk wraz z wojewódzkimi i
miejskimi urzędami kontroli prasy, publikacji i widowisk oraz Główny Urząd
Kontroli Publikacji i Widowisk wraz z okręgowymi urzędami;
14) Urząd do Spraw Wyznań oraz terenowe organy administracji państwowej o
właściwości szczególnej do spraw wyznań stopnia wojewódzkiego.
Do organów bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu ustawy, należą także organy i
instytucje cywilne i wojskowe państw obcych o zadaniach podobnych do zadań wyżej
wymienionych organów.

3. Kogo obejmuje obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego?
Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczy osób pełniących funkcje
publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów (dalej „ustawa”). Do osób pełniących funkcję publiczną zalicza się
członków zarządu polskiego związku sportowego (art. 4 pkt. 60 ustawy).
Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczy wyłącznie osób urodzonych
przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie lustracyjne składa się już w chwili wyrażenia zgody na
kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji (art. 7 ust. 2 ustawy).
Tym samym urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. kandydaci do objęcia funkcji
członka Zarządu mają obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego już w chwili
wyrażenia zgody na kandydowanie do zarządu PZŁF. Oświadczenie powinno zostać
złożone organowi właściwemu do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego, którym w
przypadku kandydatów do zarządu PZŁF jest minister właściwy ds. kultury fizycznej
(art. 8 pkt 56 ustawy).

4. Czy mam obowiązek ponownego złożenia oświadczenia lustracyjnego,
jeżeli wcześniej takie oświadczenie już składałam/-em?
Osoba, która uprzednio złożyła oświadczenie lustracyjne nie ma obowiązku
powtórnego składania takiego oświadczenia (art. 7 ust. 3 ustawy). Jednakże w takim
przypadku osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego składa organowi
właściwemu do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego informację o uprzednim
złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
Potwierdzenie faktu wcześniejszego złożenia oświadczenia lustracyjnego można
uzyskać w Instytucie Pamięci Narodowej pod numerami telefonu +48 22 540 58 16,
+48 22 540 58 18, +48 22 540 58 20.
Wzór oświadczenia lustracyjnego oraz informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia
lustracyjnego pozna pobrać z portalu internetowego Instytutu Pamięci Narodowej
(http://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oswiadczenia).

5. W jaki sposób należy złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację
o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego?
Wzór oświadczenia lustracyjnego oraz informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia
lustracyjnego pozna pobrać z portalu internetowego Instytutu Pamięci Narodowej
(http://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oswiadczenia).
Należy wypełnić część A oświadczenia w jednej z dwóch wersji (zależnie czy
kandydat współpracował czy nie współpracował z organami bezpieczeństwa państwa).
Część B wypełniają tylko osoby, które służyły, pracowały lub współpracowały z
organami bezpieczeństwa państwa.
Oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia
lustracyjnego można złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „proszę przekazać do
Departamentu Kontroli i Nadzoru BEZ OTWIERANIA” w kancelarii Ministerstwa
Sportu i Turystyki w godzinach pracy Ministerstwa. Dokumenty te można również
przesłać pocztą do Ministerstwa Sportu i Turystyki, przy czym samo oświadczenie
lustracyjne lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego powinno się
znajdować w odrębnej kopercie z w/w dopiskiem, znajdującej się wewnątrz koperty
adresowanej do MSiT.
Adres na który należy kierować korespondencję w powyższej sprawie to:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa.
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