
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 26 listopada 2021 r. 

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

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 listopada 

2021 r. ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku, wprowadza 

do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 2 w ust. 2 wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”; 

2)  w art. 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. W przypadku przygotowania i realizacji przedsięwzięcia na podstawie 

przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie określonym w art. 13, 

podmioty realizujące przedsięwzięcia wykonują zadania i podejmują czynności 

przewidziane w tej ustawie dla zarządcy drogi.”; 

3)  w art. 7 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „Przygotowanie” zastępuje 

się wyrazami „Organizację Igrzysk oraz przygotowanie”; 

4)  w art. 7 w ust. 3 wyrazy „może udzielić” zastępuje się wyrazem „udzieli”; 

5)  w art. 7 w ust. 6 i 7 po wyrazach „w zakresie” dodaje się wyrazy „przygotowania i”;  

6)  art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. Do dotacji celowych na przygotowanie i realizację przedsięwzięć przez 

jednostki samorządu terytorialnego nie stosuje się limitu kwoty dotacji, o którym 

mowa w art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”; 
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7)  w art. 13 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „wydawanej zgodnie z ustawą z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.)” oraz wyrazy „odrębnymi 

przepisami”; 

8)  w art. 13 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) zawiera umowy na dostawy, usługi i roboty budowlane niezbędne do 

przygotowania lub realizacji przedsięwzięć oraz nadzoruje wykonywanie tych 

umów;”; 

9)  w art. 13 skreśla się ust. 2;  

10)  w art. 15 w ust. 3 po wyrazie „przygotowania” dodaje się wyrazy „i realizacji 

przedsięwzięć”; 

11)  w art. 16 w ust. 1 w pkt 12 wyrazy „lub części albo” zastępuje się wyrazami „albo 

części oraz”; 

12)  w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przedsiębiorca, któremu wypowiedziano umowę, z którym rozwiązano 

umowę bez wypowiedzenia albo od umowy z którym odstąpiono, może żądać 

odszkodowania w zakresie szkody rzeczywiście poniesionej, chyba że umowa 

stanowi inaczej lub okoliczności stanowiące podstawę do rozwiązania umowy albo 

odstąpienia od umowy były zawinione przez przedsiębiorcę.”; 

13)  w art. 20 w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy „wydaną zgodnie z ustawą z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko”; 
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14)  w art. 20 w ust. 2 w pkt 4 w lit. a skreśla się wyrazy „, zgodnie z ustawą z dnia 28 

lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1301)”; 

15)  w art. 21 w ust. 3 w zdaniu trzecim wyrazy „wieczystego o decyzji” zastępuje się 

wyrazami „wieczystego o wydaniu decyzji”; 

16)  w art. 21 skreśla się ust. 7; 

17)  w art. 21 w ust. 10 wyraz „inwestor” zastępuje się wyrazami „podmiot realizujący 

przedsięwzięcie”; 

18)  w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Skargę kasacyjną od wyroku albo postanowienia kończącego postępowanie, 

wydanego w sprawie przygotowywanego i realizowanego przedsięwzięcia, 

rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia jej wniesienia.”; 

19)  w art. 25 w ust. 3: 

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko”, 

b) w pkt 2 wyrazy „, o której mowa w pkt 1” zastępuje się wyrazami „z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.)”; 

20)  w art. 26 w ust. 1 skreśla się wyrazy „, oznaczonych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 9”; 

 



– 4 – 

21)  w art. 29 w pkt 6, w zdaniu drugim wyrazy „inwestycji w zakresie odbudowy 

Pałacu” zastępuje się wyrazami „dla inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu”; 

22)  art. 31 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 31. 1. W sprawach dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji 

będącej przedsięwzięciem ujętym w wykazie przedsięwzięć, określonym na 

podstawie art. 6, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

ustawy, stosuje się przepisy tej ustawy. 

2. W przypadku inwestycji będącej przedsięwzięciem ujętym w wykazie 

przedsięwzięć, określonym na podstawie art. 6, rozpoczętej przed dniem wejścia 

w życie ustawy, przepisy tej ustawy dotyczące decyzji stosuje się, jeżeli podmiot 

realizujący tę inwestycję wystąpi o wydanie decyzji na zasadach określonych w tych 

przepisach. 

3. Decyzje wydane przed dniem wejścia w życie ustawy oraz czynności 

dokonane przed tym dniem, w tym w postępowaniach, dotyczące przygotowania 

i realizacji inwestycji będącej przedsięwzięciem ujętym w wykazie przedsięwzięć, 

określonym na podstawie art. 6, zachowują ważność.”; 

23)  w art. 32 w ust. 2 skreśla się wyraz „niniejszej”; 

24)  dodaje się art. 32a w brzmieniu: 

„Art. 32a. W latach 2022–2024, w terminie do 31 marca każdego roku, minister 

właściwy do spraw kultury fizycznej przedstawia Sejmowi i Senatowi informację 

o przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć.”;  

25)  w art. 33 w ust. 1: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „160 mln” zastępuje się wyrazami  

„550 mln”, 

b) w pkt 2 wyrazy „10 mln” zastępuje się wyrazami „400 mln”; 
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26)  w art. 33 w ust. 3 wyraz „organizacyjnych” zastępuje się  wyrazem „organizacji”. 

 

 

 

MARSZAŁEK SENATU 

 

Tomasz GRODZKI 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2021 Senat rozpatrzył ustawę o wsparciu 

przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku i uchwalił do niej 26 poprawek. 

Poprawki nr 1, 11 i 12 porządkują spójniki. 

W art. 13 ust. 1 ustawodawca przewidział, że spółka celowa wykonuje w szczególności 

zadania inwestora i zadania nadzoru inwestorskiego, w ust. 2 tego artykułu przesądzono, że 

w przypadku przygotowania i realizacji przedsięwzięcia na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych, w zakresie określonym w art. 13 ust. 1, podmioty realizujące 

przedsięwzięcia wykonują zadania i podejmują czynności przewidziane w tej ustawie dla 

zarządcy drogi. Nasuwało się pytanie, kto jest adresatem normy zakodowanej w art. 13 ust. 2? 

Miejsce przepisu w strukturze ustawy oraz odesłanie do art. 13 ust. 1 sugerują, że tym 

adresatem jest wyłącznie spółka celowa. Natomiast użyte w przepisie określenie „podmioty 

realizujące przedsięwzięcia” wskazuje, że adresatem będzie podmiot wymieniony w art. 2 

ust. 1 (w przepisie tym określono katalog podmiotów, które mogą przygotowywać 

i realizować przedsięwzięcia). Wobec faktu, że – jak ustalono w trakcie prac nad ustawą – 

przepis ma mieć szerszy podmiotowo zakres, powinien być on przeniesiony do art. 3 

i oznaczony jako ust. 2 w art. 3. Należy przyjąć, że w tym konkretnym przypadku przepis ma 

charakter merytoryczny ogólny (jest wspólny wszystkim albo większości przepisów 

merytorycznych szczególnych) – poprawki nr 2 i 9. 

Z tytułu rozdziału 2 ustawy wynika, że ustawodawca rozróżnia koszty organizacji 

Igrzysk oraz koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięć. W art. 7 ust. 1, który określa, 

z jakich źródeł będą pochodziły środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie 

przedsięwzięć, ograniczono się wyłącznie do wskazania źródeł środków na przygotowanie 

i realizację przedsięwzięć. Senat powziął wątpliwość, czy ustawodawca celowo wyłączył 

z zakresu art. 7 ust. 1 koszty organizacji Igrzysk. Przepis art. 7 ust. 3 wskazuje, bowiem że 

środki budżetu państwa będą wydatkowane również na organizację Igrzysk. Podobnie art. 7 

ust. 4 i 5 pośrednio wskazują, że ze środków samorządowych będą mogły być finansowane 

wydatki na organizację Igrzysk. Zakładając konsekwencję merytoryczną i terminologiczną 

ustawodawcy, uchwalono poprawkę nr 3. 
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Mając na uwadze należyte zabezpieczenie finansowe organizacji Igrzysk, za konieczną 

uznano zmianę (poprawka nr 4), która przesądzi, że w latach 2021–2023 minister właściwy 

do spraw kultury fizycznej będzie obowiązany udzielić (udzieli obligatoryjnie) spółce celowej 

oraz podmiotom wskazanym w programie wsparcia przygotowania Igrzysk, dotacji celowych 

przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów organizacji Igrzysk. 

Analogicznemu celowi służy poprawka nr 25. Środki finansowe tytułem wsparcia 

przygotowania Igrzysk nie dość, że powinny być przyznane obligatoryjnie, to ich wysokość 

powinna być odpowiednia do zakresu zadań i inwestycji, niezbędnych do prawidłowego 

przeprowadzenia zawodów oraz wykorzystania potencjału gospodarczego, w tym 

turystycznego, Igrzysk. W ocenie Senatu kwota 160 mln zł jest niedoszacowana, 

a w następstwie istnieje ryzyko, że przygotowanie i organizacja Igrzysk na odpowiednim 

poziomie nie będą możliwe, a w najlepszym przypadku będą utrudnione. Może się to wiązać 

również z koniecznością zwiększenia zaangażowania finansowego samorządu terytorialnego, 

przy czym skala tego zaangażowania może przewyższyć korzyści, które samorząd 

potencjalnie uzyska w związku z realizacją projektu, jakim są Igrzyska. Uchwalając 

poprawkę nr 25 założono, że maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na dotacje dla 

spółki celowej wynosić powinien 550 mln zł, przy czym w 2022 r. budżet nie mógłby być 

obciążony kwotą wyższą niż 150 mln zł, zaś w 2023 r. – 400 mln zł.  

Przepisy art. 7 ust. 6 i 7 przewidują, że minister właściwy do spraw kultury fizycznej 

oraz minister właściwy do spraw transportu będą mogli ogłosić swoje programy wsparcia 

przygotowania Igrzysk, w zakresie realizacji przedsięwzięć. W związku z tym, że w myśl 

ustawy realizacja przedsięwzięcia jest czymś innym niż przygotowanie przedsięwzięcia, 

nasuwało się pytanie, czy wolą ustawodawcy jest, aby program wsparcia dotyczył wyłącznie 

wsparcia w zakresie realizacji przedsięwzięć? W trakcie prac nad ustawą uznano, że 

programy wsparcia powinny odnosić się zarówno do przygotowania, jak i realizacji 

przedsięwzięć. Mając to na uwadze uchwalono poprawkę nr 5. 

Zgodnie z art. 8 do finansowania lub dofinansowania przedsięwzięć realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach przygotowania i organizacji Igrzysk nie 

znajdzie zastosowania limit kwoty dotacji, o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy 

o finansach publicznych. Nasuwało się pytanie, czy przepis ten nie powinien się odnosić 

również do dotacji na przygotowanie przedsięwzięć? Zgodnie z art. 7 ust. 2 jednostka 

samorządu terytorialnego będzie bowiem mogła otrzymać dotację celową na przygotowanie 

i realizację przedsięwzięcia (przedsięwzięć). W ocenie Senatu zakres regulacji art. 8 powinien 
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być szerszy i w związku z tym uchwalono poprawkę nr 6. Poprawka eliminuje także 

niezgodność przepisu z § 156 Zasad techniki prawodawczej. Formułując odesłanie 

zewnętrzne należy wskazać pełny tytuł ustawy, a nie jego „skrót”.  

W związku z tym, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest 

wyłącznie na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko oraz biorąc pod uwagę, że w przypadku pozostałych decyzji 

wymienionych w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawodawca nie wskazuje aktu, w oparciu o który się je 

wydaje, należy przyjąć poprawkę nr 7 i konsekwentnie poprawki nr 13, 14 i 19. Poprawką 

nr 7 skreśla się także niemające żadnej wartości normatywnej i niepoprawne legislacyjnie 

odesłanie do odrębnych przepisów.  

Poprawka nr 8 koryguje błąd językowy (spółka celowa „zawiera … umów”). 

Mając na względzie art. 15 ust. 1 oraz początkowy fragment art. 15 ust. 3, a także 

kierując się § 10 Zasad techniki prawodawczej, uchwalono poprawkę nr 10. 

Poprawka nr 15 ma charakter terminologiczny (§ 10 Zasad techniki prawodawczej). 

W związku ze zmianą art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 29 pkt 3  rozpatrzonej ustawy), w następstwie 

której art. 72 ust. 6 i 6a tej ustawy będzie stosowany również do decyzji o ustaleniu 

lokalizacji przedsięwzięcia, która będzie wydawana w oparciu o rozpatrzoną ustawę, art. 21 

ust. 7, jako niemający wartości normatywnej, należy skreślić – poprawka nr 16. 

Poprawkę nr 17 uchwalono mając na uwadze, że w odniesieniu do wnioskodawcy 

wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia ustawodawca nie 

posługuje się pojęciem „inwestor”. Zgodnie z art. 20 ust. 1 wnioskodawcą wniosku o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia będzie podmiot realizujący przedsięwzięcie, 

natomiast zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 2, do wniosku załącza się mapę z projektem podziału 

nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania podziału nieruchomości. 

Przepis art. 24 ust. 2 sugeruje, że wniesienie skargi kasacyjnej wynika z przygotowania 

i realizacji przedsięwzięcia. Sam proces inwestycyjny nie jest i nie może być przesłanką 

wniesienia skargi kasacyjnej. Skargę kasacyjną można oprzeć na naruszeniu prawa 

materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie oraz naruszeniu 

przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. 

W ocenie Senatu w przepisie zastosowano skrót myślowy, a ustawodawca mówiąc o skardze 
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kasacyjnej wynikającej z przygotowania i realizacji przedsięwzięć miał na myśli skargę 

kasacyjną od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia 

kończącego postępowanie w sprawie, związanego z przygotowywanym lub realizowanym 

przedsięwzięciem. Mając to na uwadze uchwalono poprawkę nr 18. 

W związku z tym, że art. 21 ust. 9 pkt 9 i art. 26 ust. 1 wzajemnie do siebie odsyłają 

(odesłanie „zapętlone”), należy skreślić odesłanie w drugim z wymienionych przepisów 

(poprawka nr 20). 

Poprawka nr 21 ma charakter redakcyjny. Zapewnia konsekwencję terminologiczną 

w obrębie zmienianego przepisu. 

Wobec faktu, że rozpatrzona ustawa nie formułuje definicji pojęcia „przedsięwzięcie” 

(wyraz ten jest jedynie skrótem pojęcia złożonego użytego w art. 1 ust. 1 ustawy), zaś 

przedsięwzięciami realizowanymi w oparciu o ustawę będą przedsięwzięcia wymienione 

w rozporządzeniu Rady Ministrów, które zostanie wydane na podstawie art. 6, uchwalono 

poprawkę nr 22. Poza tym w art. 31 ustawodawca niekonsekwentnie posługuje się 

określeniami „ustawa” i „niniejsza ustawa”, używając ich w tym samym znaczeniu (§ 10 

Zasad techniki prawodawczej). Analogiczna uwaga w tym zakresie odnosi się do art. 32 ust. 2 

– poprawka nr 23. 

W ocenie Senatu, w latach 2022–2024, w terminie do 31 marca każdego roku, minister 

właściwy do spraw kultury fizycznej powinien być obowiązany do przedstawienia Sejmowi 

i Senatowi informacji o przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć (poprawka nr 24). 

Znaczenie zawodów dla polskiej gospodarki, w tym turystyki, oraz ilość środków 

publicznych zaangażowanych w organizację Igrzysk, uzasadniają nałożenie na ministra 

obowiązku informacyjnego. Informacja stanowić będzie motywację do dokonania ewaluacji 

aktu (oceny skutków regulacji ex post) oraz da parlamentowi wiedzę, czy rozwiązania 

przewidziane w specustawie były efektywnym i funkcjonalnym narzędziem realizacji celu 

założonego przez ustawodawcę. Wiedzę tę będzie można spożytkować w przyszłości podczas 

prac nad kolejnymi specustawami. 

W ustawie (np. tytuł rozdziału 2) mówi się o kosztach organizacji Igrzysk, a nie 

o kosztach organizacyjnych Igrzysk. Kierując się § 10 Zasad techniki prawodawczej, 

uchwalono poprawkę nr 26. 

 

 


