
 

 

 

 

 

 

KONFERENCJA PRASOWA 

Plany działalności Ministerstwa Sportu i 

Turystyki w 2016 roku 

 

14 STYCZNIA 2016 

 

 

 

 

 

 



Kierownictwo Ministerstwa Sportu i Turystyki 

Witold Bańka - MINISTER SPORTU I TURYSTYKI 

Urodził się 3 października 1984 roku w Tychach. Ukończył politologię na Wydziale Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Były wielokrotny reprezentant Polski w 

lekkoatletyce na dystansie 400 metrów. Dwukrotny srebrny medalista młodzieżowych 

mistrzostw Polski w 2005 i 2006 roku. Złoty medalista Lekkoatletycznych Młodzieżowych 

Mistrzostw Europy w sztafecie 4x400 metrów w Erfurcie 2005 roku. Złoty i srebrny medalista 

Letnich Uniwersjad w Bangkoku i Belgradzie w 2007 i w 2009 roku. W 2007 roku zdobył 

brązowy medal lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Osace. W 2008 roku otrzymał 

nagrodę prezydenta miasta Tychy w dziedzinie kultury i sportu. W 2009 roku został 

najmłodszym w historii delegatem na zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiego Związku 

Lekkiej Atletyki, reprezentując Śląski Związek Lekkiej Atletyki. 

W 2012 roku oficjalnie zakończył karierę sportową. Przez ostatnie lata działał w branży public 

relations, realizując szkolenia z zakresu relacji z mediami i wizerunku, współpracując z 

czołowymi polskimi przedsiębiorstwami, tworząc dla nich produkcje reklamowe i strategie 

PR-owe. 

16 listopada 2015 roku został powołany na urząd ministra sportu i turystyki w rządzie 

premier Beaty Szydło. 

Aktywnie spędza wolny czas uprawiając sport, uczestnicząc także w maratonach. 

 
Jarosław Stawiarski -  SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE SPORTU I TURYSTYKI 

Jarosław Stawiarski urodził się 3 października 1963 roku w Kraśniku. Jest absolwentem 

historii na UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania 

na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni nauczyciel kraśnickich szkół i dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Kraśniku. Posiada duże doświadczenie samorządowe i parlamentarne. 

Radny powiatu kraśnickiego dwóch kadencji, starosta powiatu kraśnickiego w latach 2002 – 

2006, pierwszy zastępca Burmistrza Miasta Kraśnik w latach 2011 – 2014. 

Jako pierwszy zastępca burmistrza opracował i wdrożył autorski program „Kraśnik – Miasto 

Sportu”, w wyniku którego w przeciągu dwóch lat powstały 3 nowe hale sportowe i inne 

obiekty przyczyniające się do rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży. 

Poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji. W 2015 r. z powodzeniem ubiegał się o poselską 

reelekcję otrzymując 15 807 głosów mieszkańców regionu lubelskiego. Pracował w 

sejmowych komisjach: kultury fizycznej, sportu i turystyki, finansów publicznych oraz komisji 

administracji i cyfryzacji. 

 

 

 

 



Dorota Dulińska -  PODSEKRETARZ  STANU W MINISTERSTWIE SPORTU I TURYSTYKI 

Dorota Dulińska urodziła się 6 lutego 1977 roku. Ukończyła turystykę i rekreację na 

Académie de Paris (2000 r.), a także uzyskała dyplom Języka i Cywilizacji Francuskiej na 

Uniwersytecie La Sorbonne. 

Jej zawodowa aktywność jest od lat związana z branżą turystyczną, pracowała we Francji 

m.in. w Novotel Paris Porte d’Orléans, Résidence de la Tour (Paryż), Stade de France, a także 

przez ponad 9 lat w Polsce w Grupie Accor i Orbis S.A., gdzie zajmowała się sprzedażą usług 

hotelarskich sieci hoteli Ibis odpowiadając m.in. za kontakty handlowe z biurami podróży, 

firmami, przedstawicielstwami dyplomatycznymi i handlowymi. 

W latach 2004-2011 przeszła kompleksowy zakres szkoleń ze sprzedaży, marketingu, 

zarządzania i systemów informatycznych dla branży turystycznej organizowanych przez 

Académie Accor z siedzibą w Evry (Francja).  

Biegle posługuje się językiem francuskim i angielskim. 

Prywatnie lubi podróże, tenis, narty, pływanie oraz fitness. 

 

Ryszard Szuster -  PODSEKRETARZ  STANU W MINISTERSTWIE SPORTU I TURYSTYKI 

Ryszard Szuster urodził się 12 lipca 1957 roku w Katowicach. Wieloletni działacz sportowy, 

dziennikarz, menadżer sportu, ukończył politologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 

oraz studium dziennikarskie. W latach 80. dziennikarz katowickiego Sportu, w latach 90. 

menadżer piłkarski, odkrywca talentu i menedżer Emmanuela Olisadebe. Uprawiał 

zawodniczo szermierkę (floret). Od 3 lutego 2007 do 10 września 2008 roku prezes Górnika 

Zabrze S.A. Wykładowca z dziedziny zarządzania instytucjami sportowymi na Akademii 

Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz Górnośląskiej Wyższej 

Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Wykładowca z dziedziny retoryki 

i erystyki dziennikarskiej w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Od czerwca 2013 do 

maja 2015 roku prezes zarządu firmy CS Media Sport, Sp. z o.o. 

Prowadzi  z żoną Grażyną szeroką działalność charytatywną polegającą na pomocy 

bezdomnym i porzuconym zwierzętom, wspomaga lokalne schroniska dla zwierząt. 

Członkami rodziny są: pies Azor oraz koty Barnaba, Bella, Frodo i Łapka. 

Zainteresowania: literatura, ekonomia, gospodarka i motoryzacja. Gra w tenisa i jeździ na 

rowerze. Biegle mówi po angielsku i rosyjsku. 

26 listopada 2015 został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie 

Sportu i Turystyki. 

 


