KANCELARIA
SENATU
BI U RO A NA L I Z, D OKU ME NTA C JI
I KORES P OND E NC JI

Warszawa, 15 grudnia 2020 r.

BADK.DPK.133.191.2020 MK

P10-117/20

Data wpływu petycji 13 listopada 2020 r.
Data sporządzenia informacji o petycji 11 grudnia 2020 r.

AKTUALIZACJA PRZEPISÓW USTAW
- O PRZYGOTOWANIU FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW
EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012,
- O NABYWANIU NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW,
- PRAWO PRASOWE,
- KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO,
- O OCHRONIE ZWIERZĄT,
- O KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM

WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna
Sebastian Adamowicz.
PRZEDMIOT PETYCJI:
Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany ustaw: z dnia 7 września 2007 r.
o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO
2012, z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, z dnia
26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, z dnia 24 maja 2000 r.
o Krajowym Rejestrze Karnym, w celu uaktualnienia przepisów ustaw.
UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ:
Autor petycji proponuje dokonanie następujących zmian:
– uchylenie art. 8 ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, w przepisie tym znajduje się odwołanie do uchylonego
ustępu (zmiana ma na celu uporządkowanie zapisu, który dodano przy wprowadzaniu
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym);
– w art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
wyrazy „minister spraw wewnętrznych” zastąpić wyrazami „minister/-ra właściwy/-ego do
spraw wewnętrznych” (zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji
rządowej); natomiast art. 8 ust. 5 tej ustawy nadanie brzmienia: „Rada Ministrów określi,
w drodze rozporządzenia, tryb postępowania i szczegółowe zasady prowadzenia rejestrów,
o których mowa w ust. 4, uwzględniając przejrzystość danych zawartych w tym rejestrze.”;
– w art. 11 ust. 4 Prawa prasowego, poprzez nadanie mu brzmienia: „Rada Ministrów,
w drodze rozporządzenia, określa organizację i zadania rzeczników prasowych w urzędach
organów administracji rządowej, uwzględniając ich obowiązki względem dziennikarzy.”;
ponadto w art. 23a Prawa prasowego, poprzez nadanie mu brzmienia: „Minister
Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia rejestru
dzienników i czasopism, uwzględniając przejrzystość danych zawartych w tym rejestrze.”;
– w art. 226 Kodeksu postępowania administracyjnego, poprzez nadanie mu brzmienia:
„Rada Ministrów wyda, w drodze rozporządzenia, przepisy o organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków, mając na względzie sprawność tego postępowania.”;
– w art. 13 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, nadanie brzmienia: „Minister właściwy
do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki, tryb i sposób wydawania
zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę ochrony zwierząt.”;
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– w art. 7 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, poprzez nadanie mu brzmienia:
„Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zapytania
o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego i odpowiedzi na zapytanie,
wykorzystywany między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej,
uwzględniając przejrzystość tych wzorów” oraz zastąpienie w tej ustawie nazwy „Wspólnot
Europejskich” nazwą „Unii Europejskiej”.
STAN PRAWNY:
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1372 ze zm.) w art. 8
odnosi się do zasad działania spółek celowych utworzonych w województwie śląskim oraz
w miastach gospodarzy EURO 2012 (Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie,
Wrocławiu), celem przygotowania i wykonania przedsięwzięć związanych z tym turniejem.
Art. 8 ust. 1 ustawy został uchylony w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 65).
Obowiązujący obecnie ust. 2 i 3 przywołanego przepisu odnoszą się do uprawnień
określonych w uchylonym ust. 1.
Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) w art. 2 ust. 1 określa działania, które może podjąć Minister
Spraw Wewnętrznych przed wydaniem decyzji w sprawie zezwolenia na nabycie
nieruchomości przez cudzoziemca.
Minister Spraw Wewnętrznych może w zezwoleniu (art. 2 ust. 2) określić dla
cudzoziemca zamierzającego nabyć nieruchomość specjalne warunki, od których spełnienia
będzie uzależniona możliwość jej nabycia.
Bez przedstawienia zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, a w przypadku
ustanowienia w zezwoleniu specjalnych warunków – także dowodu z dokumentu
urzędowego o ich spełnieniu, nie można dokonywać czynności prawnych oraz wpisów
prawa własności i prawa użytkowania wieczystego (art. 5).
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania i szczegółowe
zasady prowadzenia rejestrów, o których mowa w ust. 4 (art. 8 ust. 5).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914)
w art. 11 ust. 4 stanowi, że Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa organizację
i zadania rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej.
W myśl art. 23a Prawa prasowego, Minister Sprawiedliwości określa, w drodze
rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia rejestru dzienników i czasopism.
-3-

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w art. 226 zawiera upoważnienie dla Rady Ministrów do
wydania, w drodze rozporządzenia, przepisów o organizacji przyjmowania i rozpatrywania
skarg i wniosków.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)
w art. 13 ust. 2 zawiera upoważnienie dla Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków trybu i sposobu wydawania zezwolenia,
o którym mowa w ust. 1 przepisu.
Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1158) w art. 7 ust. 3 stanowi, że Minister Sprawiedliwości określi, w drodze
rozporządzenia, wzór formularza zapytania o udzielenie informacji pochodzących z rejestru
karnego i odpowiedzi na zapytanie, wykorzystywany między organami centralnymi państw
członkowskich Unii Europejskiej.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 1220) w art. 79 pkt 1 stanowi, że ilekroć w przepisach obowiązujących jest
mowa o ministrze: właściwym do określonych spraw lub w określonych sprawach – należy
przez to rozumieć ministra właściwego w sprawach oznaczonych nazwą danego działu (...).
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