
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 

nr posiedzenia: 45  nr posiedzenia: 116 

data posiedzenia: 24 listopada 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (druk  

senacki nr 571, druki sejmowe nr 1727, 1748 i 1748-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Kazimierz Wiatr. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu: 

Margareta Budner, Jacek Bury, Robert Dowhan, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Wojciech 

Konieczny, Joanna Sekuła, Michał Seweryński, Kazimierz Wiatr, Józef Zając, Bogdan 

Zdrojewski,  

 

 
senatorowie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej: 

 Ryszard Bober, Wiktor Durlak, Zygmunt Frankiewicz, Janusz Gromek, Marek 

Komorowski, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Pająk, Janusz Pęcherz, Wadim 

Tyszkiewicz,  

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Aktywów Państwowych: 

podsekretarz stanu Andrzej Śliwka ze współpracownikami, 

Ministerstwo Sportu i Turystyki: 

sekretarz stanu Andrzej Gut-Mostowy ze współpracownikiem, 

prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski. 

 

 

Ad 1. 
 

 
Ustawa dotyczy umożliwienia województwu małopolskiemu, województwu śląskiemu oraz 

miastu Kraków terminowego wykonania przedsięwzięć oraz stworzenia warunków dla 



 

 

właściwej organizacji Igrzysk oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy Host City 

Contract. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, 

który podkreślił, że III Igrzyska Europejskie w 2023 r. będą pierwszą w Polsce 

multidyscyplinarną imprezą sportową rozgrywaną na terenie Unii Europejskiej. Program 

igrzysk obejmuje 19 dyscyplin sportowych, w przypadku 6 dyscyplin igrzyska będą miały 

rangę mistrzostw Europy oraz będą się wiązały z kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich 

w Paryżu. Wiceminister Andrzej Śliwka podkreślił, że w celu zagwarantowania środków na 

finansowanie niektórych kosztów organizacji igrzysk w ustawie została wskazana kwota 160 

milionów zł. 

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podkreślił, że zaangażowanym w przygotowania do 

igrzysk samorządom zależy na jak najszybszym wejściu w życie wszystkich niezbędnych 

aktów prawa – zarówno ustawy, jak i rozporządzenia. 

W trakcie dyskusji senatorowie pytali m.in. o zasadność inwestowania w budowę obiektów 

sportowych, a także o to, czy będą one wykorzystywane po zakończeniu igrzysk.  

Wiceminister Andrzej Śliwka wskazał, że planowane inwestycje będą się koncentrowały na 

wykorzystaniu i modernizacji już istniejącej infrastruktury sportowej, m.in. stadionu Wisły 

Kraków.  

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski przedstawił opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 

Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Kazimierz Wiatr zgłosił wniosek o przyjęcie 

ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły zgłoszony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Zygmunt Frankiewicz. 

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 571). 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


