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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 3 marca 2022 r.             

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich 

w 2023 r. 

(druk nr 642) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, celem ustawy o zmianie ustawy o wsparciu 

przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r. jest „zapewnienie optymalnego 

finansowania Igrzysk zarówno przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, 

jak i ministra właściwego do spraw transportu”.  

Nowela zwiększa maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem 

finansowym ustawy ze 160 mln zł na 960 mln zł (w tym w 2022 r. do kwoty 536,6 mln zł 

oraz w 2023 r. do kwoty 423,4 mln zł). 

Zmiana art. 7 nowelizowanej ustawy polega na: 

1) umożliwieniu ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej udzielania dotacji 

celowej nie tylko na finansowanie lub dofinansowanie kosztów organizacji Igrzysk, ale 

także na przygotowanie i realizację przedsięwzięć w związku z Igrzyskami (zmieniany 

ust. 3); 

2) dodaniu podstawy prawnej dla ministra właściwego do spraw transportu do udzielania 

dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i realizację przedsięwzięć w związku 

z Igrzyskami (dodawany ust. 3a).  

Dokonane zmiany znalazły odzwierciedlenie w formule wydatkowej zawartej 

w zmienianym art. 33. Jako obowiązanych do monitorowania limitu wydatków wskazano 

zarówno ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, jak też ministra właściwego do 
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spraw transportu, przy czym pierwszy z ministrów będzie monitorował limit w 2022 r. do 

kwoty 292 mln zł i w 2023 r. do kwoty 318 mln zł, drugi zaś w 2022 r. do kwoty 244,6 mln zł  

i w 2023 r. do kwoty 105,5 mln. Każdy z ministrów w ramach „swojego” limitu będzie 

odpowiedzialny za wdrożenie mechanizmu korygującego, w przypadku zagrożenia albo 

przekroczenia przyjętego na dany rok limitu wydatków. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2022 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 2028). Rada Ministrów na podstawie art. 123 

ust. 1 Konstytucji nadała projektowi klauzulę pilności. Marszałek Sejmu skierowała projekt 

do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej. Komisje po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu 

projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2022 r. wniosły o jego uchwalenie 

w brzmieniu z druku nr 2028 – bez poprawek. 

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek. W trzecim czytaniu projekt 

poparło 276 posłów, 161 było przeciw, zaś 17 posłów wstrzymało się od głosu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń legislacyjnych. 

Warto jednak zauważyć, że skutkiem finansowym ustawy są wydatki z budżetu 

państwa, a nie ich maksymalny limit. Innymi słowy w nowelizowanym ust. 1 w art. 33 

powinno się mówić o maksymalnym limicie wydatków z budżetu państwa będących 

skutkiem finansowym ustawy, a nie o maksymalnym limicie wydatków z budżetu państwa 

będącym skutkiem finansowym ustawy. Niemniej w związku z tym, że intencja 

ustawodawcy i cel art. 33 ust. 1 nowelizowanej ustawy nie budzą wątpliwości, stosowanie 

tego przepisu w brzmieniu uchwalonym przez Sejm nie powinno sprawiać trudności. 
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