
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 

nr posiedzenia: 44 

data posiedzenia: 25 kwietnia 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy 

i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, 

sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. (druk senacki nr 494, druki sejmowe 

nr 1407 i 1469). 

2. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego 

podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej 

i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r. (druk senacki 

nr 495, druki sejmowe nr 1408 i 1470). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Kazimierz Wiatr. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Robert Gaweł, Andrzej Kamiński, Władysław Komarnicki, Małgorzata Kopiczko, Michał 

Seweryński, Piotr Wach, Kazimierz Wiatr, Józef Zając, Jan Żaryn, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki: 

podsekretarz stanu Jan Widera ze współpracownikami, 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Andrzej Sprycha ze współpracownikami, 

Komenda Główna Policji: 

zastępca dyrektora Głównego Sztabu Policji Dariusz Dymiński, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego Konrad Marciniak, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Danuta Drypa. 

 

Ad 1. 
 

 Wypowiedzenie konwencji z 1985 r. jest niezbędne ze względu na konieczność związania się 

nową, aktualniejszą i dostosowaną do obecnych doświadczeń oraz dobrych praktyk umową 

międzynarodową – Konwencją Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do 

bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez 

sportowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jan Widera. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 



 

 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Przewodniczący komisji Kazimierz Wiatr zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Andrzej Kamiński. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 494 A). 

 

Ad 2. 
 

 Celem konwencji jest zapobieganie incydentom i zakłóceniom porządku publicznego  

stanowiącym zagrożenie dla życia i zdrowia uczestniczących w meczach piłki nożnej i innych 

imprezach sportowych. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jan Widera. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Przewodniczący komisji Kazimierz Wiatr zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Andrzej Kamiński. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 495 A). 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 




