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I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest dodanie do systemu prawnego przepisu epizodycznego 

wyłączającego w okresie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 4 lipca 2012 r. stosowanie 

ograniczeń w zakresie operacji lotniczych obejmujących starty i lądowania w porze dziennej  

i nocnej wynikających z wymagań w zakresie ochrony środowiska. Ograniczenia mają być 

wyłączone w odniesieniu do następujących portów lotniczych: 

1) Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o. o.; 

2) Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach; 

3) Porcie Lotniczym Poznań – Ławica; 

4) Porcie Lotniczym Wrocław – Strachowice; 

5) Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy; 

6) Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 

Dodanie wyżej wskazanej regulacji wynika z konieczności realizacji przez Polskę 

gwarancji nr 18 udzielonej UEFA w związku z organizacją finałowego turnieju 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Gwarancją tą Polska zobowiązała się 

do niewprowadzania w okresie rozpoczynającym się na tydzień przed meczem 

inauguracyjnym turnieju i upływającym trzy dni po meczu finałowym turnieju, żadnych 

ograniczeń lotów nocnych w portach lotniczych miast gospodarzy UEFA EURO 2012. Jak 

wynika z uzasadnienia projektu, aktualnie obowiązują ograniczenia w wykonywaniu operacji 

nocnych w portach lotniczych miast gospodarzy. Ograniczenia te zostały wprowadzone 

w drodze uchwał sejmików wojewódzkich. 
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Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 30 marca 2012 r. Projekt ustawy 

był przedłożeniem poselskim. W trakcie prac w Sejmie nie dokonano zmian istotnych 

z merytorycznego punktu widzenia. 

W trakcie prac w Sejmie Biuro Analiz Sejmowych przedstawiło negatywną opinię na 

temat zgodności projektu z prawem europejskim. W swojej opinii z dnia 6 marca 2012 r. 

Biuro stwierdziło, iż analizowany projekt „jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej, 

a w szczególności z dyrektywą 2002/30/WE1 w związku z art. 4 ust. 3 akapit drugi Traktatu 

o Unii Europejskiej”.2 Wiele zastrzeżeń do ustawy zgłaszało też sejmowe Biuro 

Legislacyjne.3 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Abstrahując od rozważań na temat zgodności ustawy z prawem Unii Europejskiej 

(wątpliwości w tym zakresie przedstawiło w swojej opinii Biuro Analiz Sejmowych) należy 

zwrócić uwagę, iż ustawa budzi poważne zastrzeżenia legislacyjne. Zostaną one omówione 

poniżej. W tym miejscu należy podkreślić, iż fakt epizodyczności (incydentalności) 

dodawanego przepisu nie wyłącza obowiązku sformułowania go zgodnie ze sztuką 

legislacyjną, a w szczególności z Zasadami techniki prawodawczej oraz zasadą przyzwoitej 

legislacji. 

Uwagi szczegółowe: 

1) Zgodnie z § 3 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej w ustawie nie zamieszcza się 

przepisów, które regulowałyby sprawy wykraczające poza wyznaczony przez nią zakres 

przedmiotowy i podmiotowy. Zachowanie konsekwencji co do zakresu przedmiotowego 

i podmiotowego jest istotne nie tylko z punktu widzenia zgodności aktu z regułami 

przyzwoitej legislacji, ale również niezbędne dla zapewnienia komunikatywności aktu 

w aspektach: interpretacyjnym i wyszukiwawczym. Jest też warunkiem należytego 

                                                 
1 Dyrektywa 2002/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia 

zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach 
lotniczych Wspólnoty. 

2  Zob. Opinia prawna w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 – 
BAS-WAPEiM-544/12. 

3  Zob. pełny zapis stenograficzny przebiegu posiedzenia sejmowej Komisji Ustawodawczej z 27. 03. 2012 r. – 
http://orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/91F3FADC2984062AC12579D5002A78D8/%24File/0037507.pdf. 
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porozumienia ustawodawcy z adresatami. W analizowanym akcie ustawodawca złamał 

omawiany nakaz i proponuje dodanie do ustawy przepisu, który nie mieści się w jej 

zakresie. Zgodnie z art. 1 nowelizowanej ustawy, określa ona zasady przygotowania 

finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 

(w szczególności warunki realizacji przedsięwzięć Euro 2012). Z przepisów 

merytorycznych szczegółowych wynika, z przedmiotem regulacji są kwestie dotyczące: 

tworzenia i działa spółek celowych, umów o powierzenie przygotowania lub wykonania 

albo koordynowania i kontroli przedsięwzięć Euro 2012, przygotowania takich 

przedsięwzięć oraz postępowania administracyjnego dla realizacji tych przedsięwzięć. 

Fakt, iż dodawany przepis wiąże się z Mistrzostwami Europy nie przesądza 

jednocześnie, iż mieści się on w zakresie nowelizowanej ustawy. Wyłączenie stosowania 

przepisów przewidujących ograniczenia w zakresie operacji lotniczych obejmujących 

starty i lądowania w porze dziennej i nocnej nie jest związane bowiem z realizacją 

przedsięwzięć Euro 2012 (przygotowaniem turnieju), ale z przeprowadzeniem samego 

turnieju. Ponadto należy pamiętać, iż w polskim systemie prawnym stosunki prawne 

z zakresu lotnictwa cywilnego reguluje ustawa – Prawo lotnicze. Mając na względzie 

powyższe należy stwierdzić, iż dodawany przepis nie powinien znaleźć się 

w nowelizowanej ustawie. Zapewnienie poprawności opiniowanej ustawy w tym 

aspekcie wymagałoby alternatywnie: odstąpienia od nowelizacji ustawy 

o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 

2012 i dokonania odpowiedniej nowelizacji ustawy – Prawo lotnicze, albo 

uchwalenia specustawy, której przedmiotem byłoby wyłączenie ograniczeń w zakresie 

operacji lotniczych, albo zmiana tytułu i zakresu nowelizowanej ustawy, tak aby 

objąć nimi również kwestie, o których mowa w dodawanym przepisie. Niemniej 

kierując się Konstytucją, a także orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego 

i poglądami doktryny dotyczącymi zakresu poprawki Senatu należy stwierdzić, iż na 

etapie prac w Senacie możliwa ingerencja w tekst ustawy ogranicza się wyłącznie do 

trzeciego z sugerowanych wyżej rozwiązań. Dwa pozostałe możliwe byłyby jedynie 

w przypadku odrzucenia przez Senat opiniowanej ustawy i wniesienia do laski 

marszałkowskiej nowego projektu. 

Co więcej ustawodawca proponuje dodanie art. 38a w rozdziale 6 – 

Postępowanie administracyjne dla realizacji przedsięwzięć Euro 2012. Trudno uznać, iż 

dodawany przepis mieści się w zakresie przedmiotowym tej jednostki 

systematyzacyjnej. Zgodnie z § 62 ust. 2 tytuł rozdziału powinien zwięźle określać treść 
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lub zakres regulowanych w nim spraw. Skutkiem dodania art. 38a do rozdziału 6 będzie 

to, iż tytuł tego rozdziału przestanie odpowiadać wymogom wynikającym z Zasad 

techniki prawodawczej, tj. przestanie być adekwatny do treści regulacji w nim 

zawartych. Co więcej art. 38a merytorycznie nie mieści się w strukturze rozdziału 6. 

Przepisy zebrane w jednostce systematyzacyjnej powinny mieć „wspólny mianownik”. 

Muszą one należeć do tej samej grupy tematycznej.4 W przypadku podtrzymania przez 

ustawodawcę woli dodania przepisu art. 38a do specustawy o EURO 2012, powinien 

być on zamieszczony w odrębnym rozdziale tej ustawy. 

Przygotowanie propozycji poprawek będzie możliwe w przypadku ustalenia 

woli ustawodawcy w analizowanych kwestiach. 

 

2) art. 1, art. 38a – w dodawanym przepisie ustawodawca przewiduje, iż czasowo nie 

będzie się stosowało ograniczeń w zakresie operacji lotniczych obejmujących starty i 

lądowania w porze dziennej i nocnej wynikających z wymagań w zakresie ochrony 

środowiska. W związku z tak sformułowanym przepisem nasuwa się wątpliwość, o 

jakich i z jakich aktów wynikających wymaganiach ten przepis stanowi. Zakładając, iż 

wolą ustawodawcy jest czasowe wyłączenie stosowania określonych przepisów 

pewnych aktów normatywnych oraz kierując się dyrektywą zapewnienia dostatecznej 

określoności przepisów, należałoby w analizowanym art. 38a wskazać precyzyjnie, jakie 

przepisy nie będą czasowo stosowane. Przepisy te powinny być wskazane konkretnie (co 

najmniej powinno się wskazać akty, w których takie przepisy są zawarte). Formułując 

przepis należałoby wziąć pod uwagę § 156 Zasad techniki prawodawczej. Przepis 

w kształcie uchwalonym przez Sejm pozostawia zbyt daleko idąca swobodę 

interpretacyjną w zakresie ustalenia reżimu prawnego, jaki będzie obowiązywał 

w trakcie EURO 2012 w odniesieniu do operacji lotniczych oraz nie daje niebudzącej 

wątpliwości odpowiedzi na pytanie, o jakich wymaganiach on stanowi, a więc trudno 

mówić w tym przypadku o pewności prawa. W związku z tym, iż przepis nie odwołuje 

się do podstaw prawnych, z których ograniczenia w zakresie operacji lotniczych 

wynikają lub mogą wynikać, nie jest możliwe precyzyjne ustalenie zakresu 

przedmiotowego dodawanego przepisu, a tym samym określenie wzajemnych relacji 

między nim, a innymi przepisami w systemie (zarówno krajowym, jak i unijnym). 

W efekcie trudno jest ocenić poprawność systemową przyjętego rozwiązania. Należy 

                                                 
4 Zob. S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004, s. 143. 
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pamiętać, iż z zasady demokratycznego państwa prawnego wynika nakaz przestrzegania 

reguł poprawnej legislacji. Naruszeniem tego zakazu jest wadliwa, niedokładna, w 

wysokim stopniu nieokreślona i niejasna redakcja przepisu, która uniemożliwia 

precyzyjne ustalenie treści zawartej w nim regulacji oraz powoduje niepewność jego 

adresatów co do ich praw i obowiązków. 

Sformułowanie ewentualnej poprawki będzie możliwe po uzyskaniu informacji, 

jakie i w jakich aktach skodyfikowane wymagania dodawany przepis czasowo wyłącza. 

 

3) art. 2 – w przepisie o wejściu w życie ustawodawca zrezygnował z określenia 

przynajmniej minimalnego okresu vacatio legis. Może to rodzić wątpliwości w zakresie 

zgodności tego przepisu z zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 

Konstytucji). Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty normatywne, 

zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, 

powinny wchodzić w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że 

dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty 

normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli 

ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu 

normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na 

przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu 

w dzienniku urzędowym. Rezygnacja z jakiegokolwiek vacatio legis możliwa jest więc 

wyłącznie w przypadku, jeżeli ustawodawca kieruje się ważnym interesem państwa, 

a dodatkowo rezygnacja z okresu dostosowawczego nie będzie skutkowała naruszeniem 

zasady demokratycznego państwa prawnego. W analizowanym przypadku można mieć 

wątpliwości, czy przesłanki te zostały spełnione. Jak się wydaje bez uszczerbku dla ratio 

nowelizacji, dodawany przepis mógł mieć dość długie vacatio legis. Ostateczny termin 

jego wejścia w życie, tak aby mógł on osiągnąć cel założony przez prawodawcę, to 

1 czerwca 2012 r. Mając powyższe na względzie, proponuje się aby ustawa wchodziła 

w życie po upływie standardowego 14-dniowego vacatio legis albo 1 czerwca 2012 r. 

Poprawka taka zagwarantowałaby zgodność przepisu o wejściu w życie z art. 2 

Konstytucji. 

 

4) W związku z tym, że dodawana regulacja ma być stosowana w ograniczonym czasie 

warto zastanowić się nad tym, czy powinna pozostawać ona w systemie po tym czasie. 
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Zastosowana technika polegająca na dodaniu do części merytorycznej aktu przepisu, 

z którego wynika ograniczony czas jego stosowania, skutkować będzie tym, iż przepis 

taki, mimo że niestosowany, pozostanie w systemie również po 4 lipca 2012 r. Jego 

skuteczne wyeliminowanie z systemu będzie możliwe tylko w następstwie uchylenia go 

albo wyeliminowania z systemu ustawy, w której jest on zawarty. W przypadku, gdyby 

po 4 lipca 2012 r. opracowywany byłby tekst jednolity nowelizowanej ustawy, 

dodawany przepis znajdzie się w tym tekście. W celu wyeliminowania takiej sytuacji 

oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia „czystości” systemu prawnego, Zasady 

techniki prawodawczej w § 52 przewidują instytucję przepisu końcowego o wygaśnięciu 

mocy przepisu. Zastosowanie tej techniki spowodowałoby, iż dodawana regulacja 

pozostałaby w systemie prawnym jedynie przez taki czas, który jest konieczny dla 

osiągnięcia celu założonego przez prawodawcę, a po tym czasie zostałaby z systemu 

wyeliminowana. Właściwe posłużenie się proponowaną techniką wymagałoby: 

rezygnacji z określania w dodawanym przepisie merytorycznym czasowych ram jego 

stosowania, wskazania dnia 1 czerwca 2012 r., jako dnia wejścia w życie ustawy 

(przepis o wejściu w życie powinien brzmieć: „Ustawa wchodzi w życie z dniem 

1 czerwca 2012 r.”) oraz dodania przed przepisem o wejściu w życie ustawy przepisu 

o wygaśnięciu mocy obowiązującej dodawanego przepisu (przepis o wygaśnięciu mocy 

powinien brzmieć: „Przepis art. … ustawy, o której mowa w art. 1, traci moc z dniem 

4 lipca 2012 r.”). 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 


