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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. 

 

o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku
 

 

(druk nr 642) 

 

U S T A W A   z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 

2023 roku (Dz. U. poz. 2389) 

Art.  7. 

1. Organizację Igrzysk oraz przygotowanie i realizację przedsięwzięć finansuje się w 

szczególności ze środków: 

1) budżetu państwa ustalonych w ustawach budżetowych; 

2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego ustalonych w uchwałach budżetowych; 

3) pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z 

pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 

niepodlegających zwrotowi. 

2. Podmioty realizujące przedsięwzięcia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 3-5, mogą 

otrzymywać dotację celową na ich przygotowanie i realizację. 

[3. W latach 2021-2023 minister właściwy do spraw kultury fizycznej może udzielić spółce, o 

której mowa w art. 9, oraz podmiotom wskazanym w programie, o którym mowa w ust. 6, 

dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów organizacji 

Igrzysk.] 

<3. W latach 2022 i 2023 minister właściwy do spraw kultury fizycznej może udzielić 

spółce, o której mowa w art. 9, oraz podmiotom określonym w art. 2 ust. 1, 

wskazanym w programie, o którym mowa w ust. 6, dotacji celowej przeznaczonej na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów organizacji Igrzysk lub przygotowanie 

i realizację przedsięwzięć.> 

<3a. W latach 2022 i 2023 minister właściwy do spraw transportu może udzielić 

podmiotom określonym w art. 2 ust. 1, wskazanym w programie, o którym mowa 

w ust. 7, dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i realizację przedsięwzięć.> 
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4. Wydatków bieżących ponoszonych w latach 2021-2023 przez jednostki samorządu 

terytorialnego na organizację Igrzysk oraz przygotowanie i realizację przedsięwzięć nie 

uwzględnia się przy ustalaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.). 

5. Przy ustalaniu relacji, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, w latach 2021-2023 do planowanych wydatków bieżących nie 

wlicza się wydatków na organizację Igrzysk oraz przygotowanie i realizację 

przedsięwzięć. 

6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może ogłosić program wsparcia 

przygotowania Igrzysk, w zakresie realizacji przedsięwzięć. 

7. Minister właściwy do spraw transportu może ogłosić program wsparcia przygotowania 

Igrzysk, w zakresie realizacji przedsięwzięć. 

 

Art.  33. 

[1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczony na dotacje dla spółki 

celowej będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 160 mln zł, w tym w: 

1) 2022 r. - do kwoty 150 mln zł; 

2) 2023 r. - do kwoty 10 mln zł; 

3) w latach 2024-2031 - 0 zł. 

2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o 

którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.] 

<1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będący skutkiem finansowym 

ustawy wynosi 960 mln zł, w tym w: 

1) 2022 r. – do kwoty 536,6 mln zł; 

2) 2023 r. – do kwoty 423,4 mln zł; 

3) w latach 2024–2031 – 0 zł. 

2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej monitoruje wykorzystanie limitu 

wydatków, o którym mowa w ust. 1, w: 

1) 2022 r. – do kwoty 292 mln zł; 

2) 2023 r. – do kwoty 318 mln zł.> 

<2a. Minister właściwy do spraw transportu monitoruje wykorzystanie limitu 

wydatków, o którym mowa w ust. 1, w: 

http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(243)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(242)&cm=DOCUMENT
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1) 2022 r. – do kwoty 244,6 mln zł; 

2) 2023 r. – do kwoty 105,4 mln zł.> 

[3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok 

maksymalnego limitu wydatków wprowadza się mechanizm korygujący polegający na 

ograniczeniu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

organizacji Igrzysk.] 

<3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok 

maksymalnego limitu wydatków wprowadza się mechanizm korygujący polegający 

na ograniczeniu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów organizacji Igrzysk lub przygotowanie i realizację przedsięwzięć.> 

<4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w 

ust. 3, jest w zakresie wydatków, o których mowa w: 

1) ust. 2 – minister właściwy do spraw kultury fizycznej; 

2) ust. 2a – minister właściwy do spraw transportu.> 

 

 

 

 


