
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 20 lutego 2009 r.

o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

(druk nr 472)

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O PRZYGOTOWANIU FINAŁOWEGO TURNIEJU

MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz.

1219, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100)

Art. 2.
1. [Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012 finansuje się w szczególności ze
środków:] <Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012, o których mowa w
art. 1 ust. 2 pkt 1, finansuje się w szczególności ze środków:>

1) budżetu państwa ustalonych w ustawach budżetowych, w tym w ramach limitu
wydatków na programy wieloletnie;

2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego ustalonych w uchwałach budżetowych,
w tym w ramach limitu wydatków na programy wieloletnie;

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.

<1a. Przedsięwzięcia Euro 2012 mogą być również realizowane ze środków innych niż
wymienione w ust. 1, przez podmioty nie funkcjonujące w oparciu o regulacje
niniejszej ustawy. Przepisów rozdziału 5 nie stosuje się.>

[2. Przepis ust. 1 nie wyłącza finansowania przedsięwzięć Euro 2012 na zasadach
określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).]

Art. 7.
1. W celu przygotowania i wykonania przedsięwzięć Euro 2012 Skarb Państwa tworzy

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej "spółkami celowymi".
<1a. Spółka celowa może być tworzona również w celu koordynacji i kontroli

przygotowywania lub wykonywania przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych
przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012.>
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2. Oświadczenie woli o utworzeniu spółki celowej i objęciu udziału albo udziałów w tej
spółce składa w imieniu Skarbu Państwa minister właściwy do spraw kultury fizycznej i
sportu, w formie aktu notarialnego.

3. Kapitał zakładowy spółki celowej wynosi co najmniej 2.000.000 zł.
4. W przypadku gdy udziały w spółce celowej są pokrywane wkładami pieniężnymi i

niepieniężnymi, wkład pieniężny wynosi co najmniej 1.000.000 zł.
5. Udział albo udziały w spółce celowej mogą być zbywane lub obciążane przez Skarb

Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu,
za zgodą Rady Ministrów, po zrealizowaniu wszystkich przedsięwzięć Euro 2012
powierzonych spółce celowej, w umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1.

[6. Spółki, o których mowa w ust. 1, mogą być tworzone na zasadach wynikających z ustawy
również przez miasta gospodarzy Euro 2012:

1) Chorzów;
2) Gdańsk;
3) Kraków;
4) Poznań;
5) m.st. Warszawa;
6) Wrocław.]

<6. Spółki, o których mowa w ust. 1, mogą być tworzone na zasadach wynikających z
ustawy również przez województwo śląskie oraz miasta gospodarzy EURO 2012:

1) Gdańsk;
2) Kraków;
3) Poznań;
4) m.st.Warszawa;
5) Wrocław.>

7. Do spółek, o których mowa w ust. 6, przepisy ustawy stosuje się odpowiednio.

Art. 8.
1. Uprawnienia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w przepisach

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących
Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.) w stosunku do spółki celowej
wykonuje wyłącznie minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

2. W stosunku do spółki celowej utworzonej przez miasta, o których mowa w art. 7 ust. 6,
uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyłącznie prezydent miasta.

<3. W stosunku do spółki celowej utworzonej przez województwo śląskie uprawnienia,
o których mowa w ust. 1, wykonuje wyłącznie zarząd województwa śląskiego.>

Art. 9.
1. Zarząd spółki celowej składa się z nie więcej niż 3 osób.
2. Rada nadzorcza spółki celowej składa się z nie więcej niż 5 osób.
3. W skład rady nadzorczej spółki celowej wchodzi osoba zgłoszona przez ministra

właściwego do spraw finansów publicznych, osoba zgłoszona przez ministra właściwego
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do spraw rozwoju regionalnego oraz osoba zgłoszona przez ministra właściwego do
spraw Skarbu Państwa.

4. W skład rady nadzorczej spółki celowej utworzonej przez miasto wymienione w art. 7 ust.
6 wchodzi osoba zgłoszona przez marszałka województwa, osoba zgłoszona przez
wojewodę i trzy osoby zgłoszone przez prezydenta miasta.

<5. W skład rady nadzorczej spółki celowej utworzonej przez województwo śląskie
wchodzi osoba zgłoszona przez prezydenta miasta Chorzowa, osoba zgłoszona przez
wojewodę i trzy osoby zgłoszone przez zarząd województwa.>

Art. 11.
1. Skarb Państwa może rozwiązać spółkę celową:

1) po zrealizowaniu wszystkich przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej
w umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1, albo

2) w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania, w całości lub części,
przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej w umowie, o której mowa w
art. 17 ust. 1.

2. Oświadczenie woli o rozwiązaniu spółki celowej składa w imieniu Skarbu Państwa
minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu w formie aktu notarialnego.
Oświadczenie woli o rozwiązaniu spółki celowej zastępuje uchwałę zgromadzenia
wspólników o rozwiązaniu spółki.

[3. Spółki celowej nie rozwiązuje się, jeżeli, za zgodą ministra właściwego do spraw kultury
fizycznej i sportu, właściwy podmiot powierzył spółce celowej zarządzanie obiektami
budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012, nie później
jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki powierzania spółce celowej
zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro
2012, w sposób zapewniający należyte wykorzystanie tych obiektów, z uwzględnieniem
przepisów dotyczących pomocy publicznej.]

<3. Spółki celowej nie rozwiązuje się, jeżeli Skarb Państwa albo podmiot, o którym
mowa w art. 7 ust. 6, powierzył spółce celowej przez siebie utworzonej zarządzanie
obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki powierzania spółce
celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi
powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012, w sposób zapewniający
należyte wykorzystanie tych obiektów, z uwzględnieniem przepisów dotyczących
pomocy publicznej.>

Art. 13.
1. Przedmiotem działalności spółek celowych jest:

1) przygotowywanie lub wykonywanie przedsięwzięć Euro 2012 albo
[2) koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć Euro 2012.]
<2) koordynowanie i kontrola przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań

do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.>
2. [Przedmiotem działalności spółek celowych jest w szczególności zastępcze wykonywanie

zadań inwestora i zadań nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7
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lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a
ponadto:] <Przedmiotem działalności spółek celowych, o których mowa w ust. 1 pkt
1, jest w szczególności zastępcze wykonywanie zadań inwestora i zadań nadzoru
inwestorskiego lub zadań inwestora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a
ponadto:>

1) pozyskiwanie i przygotowywanie dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o
wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, o pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń,
uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami do przygotowania lub
wykonania przedsięwzięć Euro 2012;

2) występowanie z wnioskami o wydanie decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, o
których mowa w pkt 1, oraz uczestniczenie w odpowiednich postępowaniach;

3) nabywanie własności lub innych praw do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
lub jednostek samorządu terytorialnego, niezbędnych do przygotowania i wykonania
przedsięwzięć Euro 2012 oraz uczestniczenie w postępowaniach związanych z
wywłaszczeniem nieruchomości i innych postępowaniach dotyczących tych
nieruchomości;

4) dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami w celu przygotowania lub
wykonania przedsięwzięć Euro 2012;

5) zawieranie i nadzorowanie wykonywania umów na dostawy, usługi i roboty
budowlane niezbędne do przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012;

6) wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z przygotowaniem lub
wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012, wynikających z odrębnych przepisów albo z
umowy, o której mowa w art. 17 ust. 1.

<3. Przedmiotem działalności spółek celowych utworzonych przez Skarb Państwa jest
w szczególności zastępcze wykonywanie zadań inwestora i zadań nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane a ponadto zadań, o których mowa w ust. 2.

4. Przedmiotem działalności spółki celowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest w
szczególności:

1) opracowanie:
a) zasad współpracy i wymiany informacji pomiędzy podmiotami

realizującymi przygotowania do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w
Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,

b) projektów harmonogramów działań związanych z przygotowaniami do
finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,

c) zasad polityki informacyjnej dotyczącej realizacji przygotowań do
finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;

2) koordynowanie działań podmiotów realizujących przygotowania do finałowego
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz współpracy
tych podmiotów z instytucjami lub podmiotami odpowiedzialnymi za realizację
przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012 oraz z Unią Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA);

3) kontrola:
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a) stanu przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012,

b) wykonywania zadań przez podmioty, którym powierzono przygotowanie
lub wykonanie przedsięwzięć Euro 2012,

c) działalności spółek celowych, o których mowa ust. 1 pkt 1;
4) przedstawianie sprawozdań z przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ministrowi właściwemu do spraw
kultury fizycznej i sportu oraz Unii Europejskich Związków Piłkarskich
(UEFA);

5) inicjowanie i realizacja działań zmierzających do poprawy efektywności
przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012;

6) doradztwo i szkolenie podmiotów realizujących przygotowania do finałowego
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

5. Podmioty uczestniczące w przygotowaniu i wykonywaniu przedsięwzięć Euro 2012
oraz innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012 mają obowiązek na żądanie spółki, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
przedstawić dokumenty i informacje związane z ich działalnością dotyczącą EURO
2012, z zachowaniem przepisów dotyczących informacji prawnie chronionych.>

Rozdział 3
[Umowa o powierzenie przedsięwzięć Euro 2012]

<Umowa o powierzenie przygotowania lub wykonania albo koordynowania i kontroli
przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012>

Art. 17.
[1. Powierzenie spółce celowej zadań związanych z przygotowaniem lub wykonaniem

przedsięwzięć Euro 2012 następuje w drodze umowy zawartej między Skarbem Państwa,
reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, a spółką
celową.]

<1. Powierzenie spółce celowej zadań związanych z przygotowaniem lub
wykonywaniem albo koordynowaniem i kontrolą przedsięwzięć Euro 2012 oraz
innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012 następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy ministrem
właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu a spółką celową.>

2. Zadania związane z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012 może
powierzyć spółce celowej, w drodze umowy, również:

1) jednostka samorządu terytorialnego;
2) inny organ administracji rządowej niż określony w ust. 1 reprezentujący Skarb

Państwa;
3) przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu

publicznego.
[3. Zadania określone w art. 13 i wymienione w umowie, o której mowa w ust. 1, spółka

celowa wykonuje w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, jednostki samorządu
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terytorialnego albo przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie
transportu publicznego w zależności od podmiotu, z którym zawarła tę umowę.]

<3. Zadania określone w art. 13 i wymienione w umowie, o której mowa w ust. 1,
spółka celowa utworzona przez Skarb Państwa wykonuje w imieniu i na rzecz
Skarbu Państwa albo przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w
zakresie transportu publicznego w zależności od podmiotu, z którym zawarła tę
umowę.>

<3a. Zadania określone w art. 13 i wymienione w umowie, o której mowa w ust. 1,
spółka celowa utworzona przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 6, wykonuje w
imieniu i na rzecz tego podmiotu lub w imieniu i na rzecz spółki.>

4. Do powierzenia spółce celowej zadań związanych z przygotowaniem lub wykonaniem
przedsięwzięć Euro 2012 określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 4
ust. 1 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).

5. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, sporządza się w formie pisemnej. Projekty umów, o
których mowa w ust. 1 i 2, opracowuje spółka celowa.

Art. 18.
1. [W umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1, określa się w szczególności:] <W umowie, w

której powierzono spółce celowej zadania związane z przygotowaniem lub
wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012, określa się w szczególności:>

1) przedsięwzięcia Euro 2012 powierzone spółce celowej do przygotowania lub
wykonania oraz zakres czynności wykonywanych przez spółkę, a także zakres praw i
obowiązków spółki celowej z tym związanych;

2) sposób sprawowania kontroli wykonania zadań powierzonych spółce celowej;
3) harmonogram przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych

spółce celowej;
4) założenia przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej;
5) ostateczny termin wykonania zadań powierzonych spółce celowej, z uwzględnieniem

zdarzeń nadzwyczajnych;
6) łączną wartość publicznych środków finansowych przewidzianych na przygotowanie

i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej, z podaniem
warunków, terminów i sposobów ich przekazywania wykonawcom dostaw, usług i
robót budowlanych niezbędnych do przygotowania i wykonania tych przedsięwzięć;

7) zakres czynności, jakie spółka celowa może powierzyć, w drodze umowy, do
wykonania właściwym przedsiębiorcom i warunki tego powierzenia;

8) opis nieruchomości i innych rzeczy przeznaczonych do wykonania zadań objętych
przedsięwzięciami Euro 2012 i powierzonych spółce celowej;

9) warunki korzystania przez spółkę celową ze stanowiących własność Skarbu Państwa
albo jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości i innych rzeczy koniecznych
do przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012;

10) sposób zwrotu nieruchomości i innych rzeczy wykorzystanych i niewykorzystanych
na przygotowanie lub wykonanie przedsięwzięć Euro 2012 oraz dokumentacji
dotyczącej przygotowania lub wykonania tych przedsięwzięć po wykonaniu zadań
powierzonych spółce celowej;
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11) wysokość, terminy i warunki wypłacania spółce celowej wynagrodzenia oraz warunki
jego zwiększenia i zmniejszenia;

12) zasady odpowiedzialności stron w razie niewykonania w całości lub części albo
nienależytego wykonania umowy;

13) warunki i sposób zmiany i rozwiązania umowy;
14) zasady wzajemnych rozliczeń w razie rozwiązania umowy;
15) postanowienia dotyczące kontroli wewnętrznej.

2. [W umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1, można zastrzec, że wszystkie lub niektóre
umowy zawierane z wykonawcami dostaw, usług lub robót budowlanych związanych z
przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012 będą wymagały zgody
odpowiednio:] <W umowie, o której mowa w ust. 1, można zastrzec, że wszystkie lub
niektóre umowy zawierane z wykonawcami dostaw, usług lub robót budowlanych
związanych z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012 będą
wymagały zgody odpowiednio:>

1) Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw kultury
fizycznej i sportu albo inny organ administracji rządowej;

2) jednostki samorządu terytorialnego;
3) przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie transportu

publicznego.

<Art. 18a.
W umowie, w której powierzono koordynowanie i kontrolę przedsięwzięć Euro 2012
oraz innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012 określa się w szczególności:

1) zakres czynności wykonywanych przez spółkę, a także zakres praw i
obowiązków spółki celowej z tym związanych;

2) czas obowiązywania umowy;
3) postanowienia, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2, pkt 7 oraz pkt 11-15;
4)  zasady sprawozdawczości dotyczącej realizacji przez spółkę celową

powierzonych jej zadań;
5) sposób rozwiązywania sporów wynikłych w związku z realizacją przez spółkę

celową powierzonych jej zadań.>

[Art. 20.
Powierzenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7, wymaga uprzedniej zgody rady nadzorczej
spółki celowej, jeżeli wartość zobowiązania przekracza 500.000 zł.]

<Art. 20.
Powierzenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7, wymaga uprzedniej zgody rady
nadzorczej spółki celowej, jeżeli wartość zobowiązania przekracza 500.000 zł bez
podatku od towarów i usług.>

Art. 24.
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 zawiera w szczególności:
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1) linie rozgraniczające teren;
2) zatwierdzenie podziału nieruchomości;
3) warunki techniczne realizacji;
4) warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków;
5) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

2. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012
wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu i treści pozostałe strony w drodze
obwieszczeń w urzędach gmin i w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu
wojewódzkiego oraz urzędu gminy właściwego dla lokalizacji przedsięwzięcia Euro
2012.

3. Od decyzji wojewody o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 stronie
przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej.

<4. Organ odwoławczy doręcza swoją decyzję wnioskodawcy i stronom odwołującym
się, natomiast pozostałe strony postępowania zawiadamia o jej wydaniu, w drodze
obwieszczeń, w urzędach gmin właściwych dla lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012
i w prasie lokalnej.>

[Art. 26.
Spółka celowa nabywa, w drodze umowy, na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu
terytorialnego nieruchomości dla celów realizacji przedsięwzięć Euro 2012.]

<Art. 26.
1. Spółka celowa utworzona przez Skarb Państwa, w drodze umowy, nabywa w

imieniu i na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości dla celów realizacji przedsięwzięć
Euro 2012.

2. Spółka celowa utworzona przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 6, nabywa
nieruchomości dla celów realizacji przedsięwzięć Euro 2012 w imieniu i na rzecz
tego podmiotu lub w imieniu i na rzecz spółki, z zastrzeżeniem, iż podmiot, o którym
mowa w art. 7 ust. 6, może działać w zakresie nabywania nieruchomości przez
innego pełnomocnika, niż spółka celowa.>


