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1) zmodyfikowano treść ust. 2a, który zostanie dodany do art. 1 nowelizowanej ustawy; 

projekt odnosił się do przedsięwzięć niezrealizowanych przed zakończeniem turnieju 

finałowego, natomiast ustawa stanowi o przedsięwzięciach niezrealizowanych przed 

rozpoczęciem turnieju finałowego;  

2) zrezygnowano z przepisu przejściowego; 

3) dodano zmianę art. 6 statuującego obowiązek sprawozdawania z realizacji przedsięwzięć 

Euro 2012 r.; 

4) przyjęto, iż ustawa wejdzie w życie z 14-dniowym vacatio legis. 

 

III. Uwaga ogólna 

W związku z tym, iż dokonywana przez ustawodawcę zmiana sprowadza się de facto 

do przedłużenia czasu obowiązywania nowelizowanej ustawy (w pierwotnym założeniu miała 

ona dotyczyć wyłączenie realizacji przedsięwzięć Euro 2012 niezbędnych do 

przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012) 

należy podkreślić, iż ustawę tę można uznać za dopuszczalną wyłącznie w przypadku, jeżeli 

jej stosowanie będzie ograniczone tylko do sfinalizowania przedsięwzięć Euro 2012, które 

znajdowały się w wykazie przedsięwzięć w dniu rozpoczęcia turnieju finałowego. 

W szczególności niedopuszczalna byłaby taka interpretacja dodawanego do art. 1 ust. 2a, 

która umożliwiałaby realizowanie w oparciu o tzw. specustawę o EURO przedsięwzięć, które 

znalazłyby się w wykazie już po turnieju finałowym. Przepisem podustawowym nie można 

bowiem modyfikować reżimu czasowego obowiązywania ustawy oraz jej zakresu 

przedmiotowego. 

Ponadto zwrócić należy uwagę na termin uchwalania opiniowanej ustawy. Turniej 

finałowy EURO 2012 zakończył się 4 lipca 2012 r., a ustawa pozwalająca na sfinalizowanie 

przedsięwzięć Euro 2012 została uchwalona dopiero 27 lipca 2012 r. (wejdzie do systemu 

zapewne we wrześniu). Kierując się zasadą lojalności państwa wobec obywatela, zasadą 

bezpieczeństwa prawnego oraz mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji 

przedsięwzięć Euro 2012 r., których z różnych powodów nie udało się zakończyć przed 

rozpoczęciem turnieju finałowego, ustawodawca powinien stosowną ustawę uchwalić 

zdecydowanie wcześniej, czyli w takim terminie, aby już w dniu rozpoczęcia turnieju 

finałowego podmioty uczestniczące w procesie realizacji takich przedsięwzięć wiedziały 

w oparciu o jaki reżim prawny określona inwestycja zostanie zrealizowana. 

 

 



IV. Uwagi szczegółowe 

Nowelizując art. 6 ustawodawca przewidział, iż określone obowiązki informacyjne 

spoczywać będą na ministrze właściwym do spraw transportu, budownictwa i gospodarki 

morskiej. Zestawiając ten przepis z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 

rządowej należy stwierdzić, iż nie ma działu „transport, budownictwo i gospodarka morska”. 

W tym zakresie ustawa ta przewiduje trzy osobne działy: pierwszy – „transport”, drugi – 

„budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa” oraz trzeci – „gospodarka morska”. 

Dział „budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa” od 1 stycznia 2013 r. będzie 

się nazywał „budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 

oraz mieszkalnictwo”. Mając to na względzie, art. 6 w nowym brzmieniu należy uznać za 

niepoprawny. Nakładając obowiązki na ministra ustawodawca jest obowiązany wskazać go 

jako ministra właściwego do spraw określonych nazwą działu administracji rządowej, a nie 

określać go nazwą ministerstwa, którym on kieruje (wyjątek Minister Sprawiedliwości i 

Minister Obrony Narodowej). W związku z powyższym nasuwa się pytanie, który minister 

(a może którzy ministrowie) będzie obowiązany przedstawić sprawozdanie z realizacji 

przedsięwzięć 2012 po dniu wejścia w życie nowelizacji. W przypadku gdyby miał to być 

minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej to, 

w związku z tym, iż kolejne sprawozdanie będzie przedstawione dopiero w 2013 r., 

należałoby go wskazać jako ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Gdyby sprawozdanie 

dotyczyło więcej niż jednego działu administracji rządowej, należałoby wskazać, iż każdy 

z ministrów przygotowuje sprawozdanie w swoim zakresie (w tym przypadku ministrowie 

powinni być również zdefiniowani nazwą działu administracji rządowej). Fakt, że jeden 

minister może kierować więcej niż jednym działem administracji rządowej nie zmienia wyżej 

przedstawionych zasad. 

Ponadto, w związku z tym, iż to nie Rząd przygotowuje i wykonuje przedsięwzięcia 

Euro 2012, nasuwa się pytanie, co ma być treścią sprawozdania z realizacji takich 

przedsięwzięć oraz czy właściwy minister (właściwi ministrowie) będzie w stanie takie 

sprawozdanie przedstawić? 

Przygotowanie propozycji poprawki będzie możliwe dopiero w przypadku ustalenia 

woli ustawodawcy odnośnie zmienianego art. 6. 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 


