VII kadencja

KANCELARIA SEJMU
Biuro Komisji Sejmowych
PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA
¢ Komisji Kultury Fizycznej, Sportu
i Turystyki
(nr 184)
z dnia 8 października 2015 r.

Pełny zapis przebiegu posiedzenia
Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (nr 184)
8 października 2015 r.
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, obradująca pod przewodnictwem
posła Ireneusza Rasia (PO), przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła:
– projekt sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu.
W posiedzeniu udział wzięli: Bogusław Ulijasz sekretarz stanu oraz Dorota Idzi podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki wraz ze współpracownikami, Marcin Jędryczka dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu, Tadeusz Wróblewski wiceprezes Polskiego Związku Kajakowego.
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Anna Czechowska, Krzysztof Majer
i Artur Zaniewski – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych.
Przewodniczący poseł Ireneusz Raś (PO):
Witam panie i panów posłów. Stwierdzam kworum i na tej podstawie otwieram posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Na wstępie, w imieniu pań i panów
posłów witam wszystkich zaproszonych gości – w szczególności panią minister Dorotę
Idzi oraz panem ministra Bogusława Ulijasza – w dniu dzisiejszym jest ich niewielu.
Porządek obrad jest jednopunktowy. To ostatnie posiedzenie w tej kadencji, więc
zgodnie z regulaminem przewidujemy rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji
z działalności w VII kadencji Sejmu. Porządek dzienny wobec braku uwag został przyjęty. Dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia sprawozdania. Szanowni państwo, sekretariat przesłał państwu obszerne sprawozdanie. Skoncentruję się na pewnych elementach, które
stanowiły clou naszej pracy w tej kadencji.
Na wstępie chciałem serdecznie podziękować paniom i panom posłom za pracę, którą
wykonywaliśmy przez ostatnie cztery lata. Pragnę podziękować wszystkim członkom
prezydium, z którymi współpracowałem. W sprawozdaniu uwzględnieni są wszyscy
zastępcy. Na początku był to Andrzej Biernat, przez cztery lata Jacek Falfus. Adam
Hofman w pierwszej części, został zastąpiony później przez pana Grzegorza Schreibera.
Od pewnego czasu pana Andrzeja Biernata zastępuje Jakub Rutnicki, który w dniu
dzisiejszym towarzyszy mi na ostatnim posiedzeniu Komisji. Chciałem podziękować
za współpracę ministrom, a najgoręcej tym, którzy są obecni w dniu dzisiejszym – pani
Dorocie Idzi, panu Bogusławowi Ulijaszowi, panu dyrektorowi Centralnego Ośrodka
Sportu, który również przybył na posiedzenie.
Uważam, że ta kadencja dla sportu była bardzo udana. Pomimo różnic zdań wypracowaliśmy moim zdaniem dobre warunki dla rozwoju sportu, co przełożyło się na znakomite wyniki naszych sportowców na najważniejszych imprezach sportowych w Europie i na świecie. Nasze reprezentacje w grach zespołowych odnotowały zdecydowany
progres. Nasi zawodnicy na najważniejszych imprezach zdobywają coraz więcej medali.
Pokazuje to, że droga, którą przyjęliśmy, jest słuszna. Środków na sport profesjonalny
jest coraz więcej. Zakończyliśmy również największy projekt inwestycyjny dla sportu
masowego „Moje Boisko – Orlik 2012”. Boisk tego typu w Polsce jest niemal 2,5 tys.
Gdyby policzyć jeszcze boiska wielofunkcyjne, nie można powiedzieć, że taka infrastruktura jest rzadkością, to raczej standard. Państwo polskie i jego samorządy realizują tego
typu projekty i potencjał inwestycyjny rośnie.
Mieliśmy szczęście i przynosi nam to satysfakcję, że Komisja była zaangażowana
we wspieranie wielkich, światowych imprez sportowych, których Polska była gospodarzem. Euro 2012 okazało się wielkim sukcesem, wydaje mi się, że również dzięki naszym
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uwagom i pracy. Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej były także wielkim sukcesem
organizacyjnym, państwa polskiego i dla reprezentacji narodowej. Uważam, że rozpoczęliśmy i wspieramy działania ministra sportu i turystyki, które mają na celu zrównanie lekcji wychowania fizycznego z innymi zajęciami. To jest proces, w którym musimy
w dalszym ciągu uczestniczyć. Sport powszechny na przełomie ostatnich czterech lat
w Polsce eksplodował – bieganie, kolarstwo amatorskie, moda na sport powszechny,
są naszym udziałem.
Byliśmy również aktywni w zakresie kreowania zmian prawnych – ustawy o sporcie, bezpieczeństwie imprez masowych, pakiecie turystycznym, w tym trzech projektów: ochrona środowiska, prawo budowlane oraz tzw. prawo służebności szlaku, ustawy
hazardowej. Komisja proponowała zmiany w tych obszarach. Nie wszystkie z nich
weszły w życie, ale wszystkie według mnie proponowaliśmy po dogłębnej analizie i miały
za zadanie służyć rozwojowi zarówno sportu, jak i turystyki.
Jeśli chodzi o naszą aktywność przy uchwalaniu budżetu, sami państwo wiedzą,
że była ona duża i zawsze odnosiliśmy jakieś sukcesy. Zarówno w obszarze sportu,
jak i turystyki, dzięki naszym wspólnym działaniom zwiększyliśmy środki finansowe
na konkretne działania. Wyróżnił bym również, oprócz standardowego naszego współdziałania z polskimi związkami sportowymi, współpracę z Polskim Związkiem Alpinizmu, z Aeroklubem Polskim oraz Program Polski Himalaizm Zimowy. Wspomniane dwa
związki sportowe, być może nie są zbyt popularne medialnie, ale historycznie rozsławiają
Polskę poprzez dokonania sportowe, zarówno na ośmiotysięcznikach, jak i na niebie,
dzięki polskim pilotom, z których jesteśmy dumni.
Mam nadzieję, że ten pakiet turystyczny i rozwiązania hazardowe, o których mówimy,
pomogą rozwiązać problem wielkiej szarej strefy, którą dało się zauważyć po dogłębnej
analizie problematyki. Jest nieuchwycona, co powoduje, że gracze nie mają odpowiedniej
ochrony, a budżet państwa traci. Oczywiście, mając dobre doświadczenia jeśli chodzi
o funkcjonowanie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, uważamy że odpisy z Totalizatora Sportowego na polski sport dobrze służą całemu krajowi. W innych obszarach
można wprowadzić podobne rozwiązania. Sądzę, że w przyszłości komisja, która będzie
zajmowała się sportem, będzie nadal podejmowała prace w tym zakresie.
Jeśli chodzi o kontakty międzynarodowe, pragnę przypomnieć, że obecnie relacje
z naszymi sąsiadami z Ukrainy, Niemiec, Włoch, Turcji i Słowacji są modelowe. Nawiązaliśmy kontakty z dalszym partnerem – z Iranem. Może w przyszłej kadencji dojdzie
do wymiany, tak jak to było z Rosją. Przypomnę, że trzon naszej Komisji dwukrotnie
zapewnił zwycięstwo na Stadionie Łużniki, podczas międzynarodowych igrzysk parlamentarnych drużyn w piłce nożnej. To przynosi nam dumę, aby w rosyjskiej Dumie
otrzymywać aplauz od naszych kolegów z innych krajów. Niewielu naszych rodaków
mogło triumfować w tym miejscu. W tej kadencji udało się to nam dwukrotnie.
Szanowni państwo, pragnę przypomnieć, że podkomisje działały fantastycznie. Pracowały w ich prezydiach konkretne osoby. Dziękuję Andrzejowi Gutowi-Mostowemu
za fantastyczną pracę w podkomisji do spraw turystyki. Przygotowania do Euro 2012
i Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej oraz Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej – tym
zajmowała się podkomisja stała, której przewodniczącym najpierw był Andrzej Biernat,
a następnie Paweł Papke, Roman Kosecki i Małgorzata Niemczyk. Przytoczyłem nazwiska wszystkich prezydiantów.
To było streszczenie naszych działań. Mam nadzieję, że pakiet turystyczny, który jest
na etapie uzgodnień, jest gotowy. Inaczej, niż sądziło wielu, kierunki zmian zaproponowane w projektach ustaw popierają Urząd Gminy Krościenko, burmistrz miasta Żywiec,
Rada Miejska w Szklarskiej Porębie, gmina miejska Świeradów Zdrój, Starostwo Powiatowe w Żywcu, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, miasto Ustroń oraz Unia
Miasteczek Polskich. Przeciwni tym rozwiązaniom są skarbnik gminy Poronin, Federacja Obrony Podhala – jak zwykle oraz Związek Powiatów Polskich. Tym wszystkim
będą musieli zająć się nasi następcy – rozpatrzyć kierunki zmian i być może wdrożyć
je do polskiego systemu prawa, aby turystyka mogła się rozwijać.
Wielce szanowni państwo, podejmowaliśmy wiele inicjatyw. Sport łączy. Przypomnę,
że praktycznie wszystkie decyzje podejmowaliśmy bez złych emocji. Chciałem państwu
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serdecznie podziękować. Przepraszam za te słowa, które mogły państwa dotknąć. Być
może tak się stało. Mam nadzieję, że będziemy dobrze pamiętali te cztery lata.
Pragnę formalnie zapytać, czy ktoś ma uwagi odnośnie do sprawozdania? Proszę bardzo, Tadeusz Tomaszewski.
Poseł Tadeusz Tomaszewski (SLD):
Panie przewodniczący, szanowni państwo ministrowie, Wysoka Komisjo, część uwag
została przyjęta i wprowadzona przez sekretariat. Uprzejmie za to dziękuję. Jeśli
to możliwe, proszę o uwzględnienie wątku dotyczącego pozyskanych przez nas środków
finansowych. Nie wiem, czy to państwo uwzględnili. Chodzi mi o to, aby w sprawozdaniu Komisji była informacja, że w wyniku naszych opinii do projektu budżetu zostały
zwiększone środki finansowe na różne cele. To jest realny efekt pracy Komisji. Można
to sprawdzić na spokojnie i uzupełnić. Warto uwzględnić to dla potomnych. Tak jak pan
przewodniczący powiedział, aby było wiadomo, że to nie było jedynie miejsce klepania
dokumentów rządowych, ale rzeczywistej pracy – pozyskano środki finansowe.
Chciałem podziękować pani minister i panom ministrom za powołanie Rady Sportu
Osób Niepełnosprawnych. Miałem zaszczyt być jej przewodniczącym. Czuję jednak
pewien niedosyt jeśli chodzi o tempo i jakość integracji sportu osób niepełnosprawnych
ze sportem pełnosprawnych. Nie udało nam się znaleźć rozwiązania jeśli chodzi o eliminację z systemu prawnego kilkunastu polskich związków sportowych. Przestaną one być
pzs i nie będą mogły korzystać z przyznanego systemowo wsparcia z budżetu państwa
dla pzs i zrzeszonych w nich sportowców. Myślę, że nie jest jeszcze za późno. W nowej
kadencji można ponownie zająć się problemem i np. stworzyć rejestr B nieolimpijskich
polskich związków sportowych. Chodzi o to, aby część kompetencji, np. prawo organizacji mistrzostw polski w danej dyscyplinie, te związki zachowały. Można ograniczyć dostęp
do środków publicznych, które w pierwszej kolejności są dedykowane na przygotowania
olimpijskie.
Ostatnia sprawa, może to nie jest nasza porażka, ale mamy w tym swój udział. Daliśmy sobie zabrać środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na fundusz hazardowy, a w ostatniej kolejce – pieniądze co prawda zostaną u ministra sportu i turystyki,
ale z wyszczególnieniem na określony cel, w ramach ustawy o zdrowiu publicznym –
na walkę z otyłością. Po raz kolejny sięga się po nasze środki.
Kolejna sprawa – pilotażowy projekt przejęcia szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo przez pzs. Z pierwszej informacji wynikało – potwierdził to jeden z autorytetów
Komisji, pan poseł Zbigniew Pacelt – że ponad 60% uczestników szkolenia wypadło
z tego systemu. Jest ich mniej. Myślę, że będzie czas aby na spokojnie monitorować, gdy
system ruszy, w jaki sposób blisko samorządów i klubów sportowych znaleźć przestrzeń
do wspierania szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo.
Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim, łącznie ze stroną rządową. Teraz wzywają mnie już na salę posiedzeń.
Przewodniczący poseł Ireneusz Raś (PO):
Panie pośle, na skutek wnoszonych przez Komisję wniosków – jest taki akapit – wyrażanych w corocznych opiniach w sprawie budżetów państwa na kolejne lata, udało się
pozyskać dodatkowe środki finansowe na kulturę fizyczną, sport oraz turystykę. Nie
będziemy pisali, że było to 20 czy 40 tys. zł.
Czy są jakieś uwagi? Jeśli nie, stwierdzę przyjęcie sprawozdania.
Chciałem podziękować pani Ani, panu Arturowi oraz starszemu sekretarzowi Krzysztofowi Majerowi za współpracę. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze zapamiętacie tę trójkę
i że w kolejnej kadencji dalej będą zajmowali się sportem i turystyką i Kancelaria Sejmu
ich nie rozdzieli. Będę o to wnosił w ramach odrębnego pisma. Głos ma jeszcze pan minister Ulijasz. Proszę o uwagę.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Bogusław Ulijasz:
Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, również bardzo serdecznie w imieniu całego
resortu chcieliśmy podziękować za współpracę. Jesteśmy pewni, że to były dobrze przepracowane dla polskiego sportu lata. Z tego powodu bardzo serdecznie wszystkim państwu dziękujemy.
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Przewodniczący poseł Ireneusz Raś (PO):
Dziękuję bardzo. Zamykam ostatnie w VII kadencji Sejmu posiedzenie Komisji Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki.
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