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Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

w dniu 20 czerwca 2007 r.

VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Stanowisko komisji w sprawie finansowego wspierania, rozwoju i popularyzowania
sportu osób niepełnosprawnych.



(Początek posiedzenia o godzinie 22 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz Wiatr)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Jeśli państwo pozwoliliby, to wykorzystalibyśmy przerwę w obradach połączo-
nych komisji na sprawę dotyczącą Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Otóż zgodnie z ustaleniami poczynionymi na ostatnim posiedzeniu naszej komisji
pan senator Rybka przygotował projekt uchwały Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w spra-
wie finansowego wspierania, rozwoju i popularyzowania sportu osób niepełnosprawnych.

Jeśli państwo pozwolą, to przeczytałbym tę uchwałę i potem ewentualnie ją za-
akceptowalibyśmy. Upoważnilibyśmy trzy osoby, aby ten tekst jeszcze przetworzyły.

Proszę państwa, a zatem:
„Sport w swym pięknie odnosi się do najszlachetniejszych cech i zachowań

ludzkich. Systematyczny, a często ciężki trening oraz rywalizacja podczas zawodów
sportowych uczy człowieka pokonywać własne słabości oraz przełamywać ogranicze-
nia i bariery życiowe.

Sport szczególną rolę odgrywa w życiu niepełnosprawnych. Ich aktywności
sportowe powodują, że przestają być anonimowi, wierzą we własne możliwości oraz
czują się potrzebni w społeczeństwie. Konieczne jest zatem stworzenie niezbędnych
warunków dla powszechnego uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne. Można
to osiągnąć poprzez inwestycje w rozwój ogólnodostępnej bazy sportowej, przystoso-
wanej do uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne, powoływanie integracyj-
nych klubów i sekcji sportowych, szczególnie wspieranie klubów sportowych mają-
cych charakter integracyjny oraz szkolenie kadry trenersko-instruktorskiej dla sportu
niepełnosprawnych.

Jednym z głównych priorytetów wspierania osób niepełnosprawnych powinno
być dążenie do zapewnienia niezbędnych warunków treningowych podczas przygoto-
wań kadry narodowej, która reprezentuje nasz kraj w różnych dyscyplinach na najważ-
niejszych imprezach sportowych, takich jak igrzyska paraolimpijskie, mistrzostwa
świata czy mistrzostwa Europy. Wiąże się to także ze zwiększeniem liczby uczestni-
ków reprezentantów kraju w zawodach międzynarodowych. Szczególną uwagę należy
przywiązywać do popularyzowania osiągnięć sportowych osób niepełnosprawnych.

Wykorzystując środki masowego przekazu należy dążyć do lepszej informacji
o ważnych wydarzeniach i sukcesach niepełnosprawnych, tak by nie ulegały one mar-
ginalizacji, szczególnie wśród młodzieży.

W związku z powyższym Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP widzi
potrzebę znaczącego zwiększenia nakładów finansowych na rozwój sportu powszech-
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nego i wyczynowego wśród osób niepełnosprawnych oraz ich popularyzację, a także
wspieranie organizacyjne i prawne tych przedsięwzięć”. (Oklaski)

(Głos z sali: Też zaczynam akcję.)
Zwracam się teraz przede wszystkim do pana senatora Rybki. Panie Senatorze,

te drobne poprawki to były moje.
Panie Stanisławie, mamy to przegłosować, tak?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
W takim razie kto z członków Komisji Nauki, Edukacji i Sportu jest za tą

uchwałą? Proszę o podniesienie ręki. (11)
(Senator Czesław Rybka: Czy ja jako wnioskodawca mogę głosować?)
(Głos z sali: Nie.)
Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Dziękuję bardzo. Jednogłośnie za.
Przyjęliśmy uchwałę Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie finansowego

wspierania, rozwoju i popularyzowania sportu osób niepełnosprawnych.
Bardzo dziękuję panu senatorowi Rybce za ciężką pracę. (Oklaski)
I proszę o wersję elektroniczną tej uchwały.

(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 05)
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