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Sprawozdanie z działalności zespołu w 2010 r. 

 

Zgodnie z postanowieniami, jakie zapadły podczas 25. posiedzenia Prezydium Senatu  

16 września 2008 r., dotyczącymi przedstawiania corocznych sprawozdań z prac zespołów 

senackich i parlamentarnych, prezentujemy sprawozdanie z działalności Senackiego Zespołu 

ds. Sportu.  

Zespół został utworzony 7 lutego 2008 roku w celu aktywizowania działań 

zmierzających do poprawy sytuacji polskiego sportu, w szczególności młodzieŜowego, 

akademickiego, kwalifikowanego, amatorskiego i infrastruktury sportowej poprzez 

inicjowanie dyskusji na temat spraw waŜnych dla sportu, podejmowanie inicjatyw 

ustawodawczych oraz występowanie z wnioskami do komisji Senatu RP i Sejmu RP oraz 

opiniowanie dokumentów, propozycji decyzji oraz projektów rozwiązań prawnych. Zespół 

planuje równieŜ organizowanie konferencji i seminariów oraz organizowanie róŜnych form 

rywalizacji sportowej parlamentarzystów. W 2008 r. powstała Senacka DruŜyna Piłkarska, do 

której akces zgłosiło 28 senatorów. DruŜyna piłkarska organizuje regularne treningi 

(we wtorki przed posiedzeniami Senatu), rozgrywa teŜ mecze piłki noŜnej.  

 

W Zespole zrzeszonych jest 28 Senatorów, pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, 

Senator Antoni Piechniczek. 

 

W 2010 roku odbyło się 1 posiedzenie Zespołu - w dniu 25 marca. W trakcie 

posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Sportu omówiono stan przygotowań do finałów 

mistrzostw Europy w piłce noŜnej w 2012 roku, które odbędą się w Polsce i na Ukrainie. 

Przedstawiciel Polskiego Związku Piłki NoŜnej (PZPN) pan Marek Szulc zreferował 



członkom Zespołu stan prac w 4 miastach w Polsce, w których rozgrywane będą mecze 

piłkarskie. Przedstawił równieŜ schemat organizacyjny współpracy róŜnych komisji UEFA 

(Union of European Football Associations) z Polskim Związkiem Piłki NoŜnej i Ukraińskim 

Związkiem Piłki NoŜnej (FFU). Dokonał multimedialnej prezentacji lotnisk, hoteli, centr 

pobytowych i treningowych dla zawodników, przedstawił problematykę zapewnienia 

bezpieczeństwa na obiektach sportowych oraz propozycje zapełnienia czasu kibiców 

pomiędzy meczami. Po prezentacji członkowie Zespołu rozwaŜali, czy w powstającym 

Stadionie Narodowym powinna znaleźć się siedziba PZPN, zdecydowali teŜ udać  

się z ponowną wizytą na tereny tego obiektu. Posiedzenie wyjazdowe planowane jest na 

wiosnę 2011 roku.  

 

Gościem zespołu był przedstawiciel Polskiego Związku Piłki NoŜnej pan Marek Szulc. 
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