UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 marca 2009 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowywaniu finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego
2009 r. ustawy o zmianie ustawy o przygotowywaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:
1)

w art. 1 w pkt 1 w lit. b:
a) w zdaniu wstępnym po wyrazach "ust. 1a" dodaje się wyrazy "i 1b",
b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
"1a. Przedsięwzięcia Euro 2012 mogą być również realizowane ze środków innych
niż wymienione w ust. 1, przez podmioty niebędące spółkami celowymi
utworzonymi na podstawie przepisów niniejszej ustawy oraz podmiotami,
o których mowa w art. 17 ust. 2.",
c) dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
"1b. W przypadku przedsięwzięć Euro 2012 realizowanych przez podmioty,
o których mowa w ust. 1a, przepisów rozdziału 5 nie stosuje się.";

2)

w art. 1:
a) w pkt 2 w lit. b, w ust. 6 po wyrazie "Spółki" dodaje się wyraz "celowe",
b) w pkt 6 w lit. c, w ust. 5 po wyrazie "spółki" dodaje się wyraz "celowej";

3)

w art. 1 w pkt 4 w zdaniu wstępnym po wyrazach "art. 9" dodaje się dwukropek
pozostałą treść oznacza się jako lit. b i dodaje się lit. a w brzmieniu:
"a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. W skład rady nadzorczej spółki celowej utworzonej przez miasto wymienione

-2w art. 7 ust. 6 wchodzi osoba zgłoszona przez zarząd województwa, osoba
zgłoszona przez wojewodę i trzy osoby zgłoszone przez prezydenta miasta.",";
4)

w art. 1 w pkt 6:
a) w lit. b, w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "lub zadań inwestora",
b) w lit. c, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Przedmiotem działalności spółek celowych utworzonych przez podmioty,
o których mowa w art. 7 ust. 6, może być również wykonywanie zadań
inwestora.";

5)

w art. 1 w pkt 6 w lit. c, w ust. 4 w pkt 3:
a) lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) wykonywania przedsięwzięć Euro 2012;",
b) skreśla się lit. c;

6)

w art. 1 w pkt 6 w lit. c, w ust. 5 wyrazy "przygotowaniu i wykonywaniu
przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań" zastępuje się wyrazami
"przygotowaniu lub wykonywaniu przedsięwzięć Euro 2012 lub w innych
przygotowaniach";

7)

w art. 1 w pkt 8 w lit. b, w ust. 3 po wyrazach "w ust. 1" dodaje się wyrazy "albo ust. 2
pkt 2 i 3";

8)

po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:
"Art. 1a. Członek rady nadzorczej spółki celowej utworzonej przez miasto
wymienione w art. 7 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, zgłoszony przez
marszałka województwa, pełni swoją funkcję do dnia powołania w skład
rady nadzorczej osoby zgłoszonej przez zarząd województwa.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

Uzasadnienie
Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2009 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy o
przygotowywaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
i uchwalił do niej 8 poprawek.
Poprawka nr 1 zmierza do wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych
dotyczących sposobu rozumienia pojęcia "podmioty nie funkcjonujące w oparciu o regulacje
(…) ustawy". Zdaniem Senatu, literalna interpretacja tego sformułowania mogłaby prowadzić
do zasadniczego zawężenia katalogu podmiotów realizujących przedsięwzięcia Euro 2012,
które mogą nabywać nieruchomości dla realizacji takich przedsięwzięć na podstawie
przepisów rozdziału 5 nowelizowanej ustawy. Interpretacja językowa prowadzi bowiem do
wniosku, że "podmioty nie funkcjonujące w oparciu o regulacje (…) ustawy", to w istocie
podmioty niebędące spółkami celowymi, utworzonymi na podstawie przepisów zmienianej
ustawy. Ponadto Senat kierując się z jednej strony komunikatywnością przepisów, z drugiej
zaś § 55 Zasad techniki prawodawczej rozpisał normy sformułowane w dodawanym art. 2
ust. 1a na dwa ustępy.
Mając na uwadze, że w art. 7 ust. 1 sformułowano skrót na określenie spółek z o.o.
utworzonych w celu realizacji wskazanych w tym przepisie celów, ustawodawca powinien
konsekwentnie posługiwać się tym skrótem w dalszych przepisach ustawy. W związku z tym
Senat uchwalił poprawkę nr 2.
Poprawki nr 3 i 8 zmierzają do tego, aby w skład rady nadzorczej spółki celowej
utworzonej przez miasto organizatora wchodziła osoba zgłoszona przez zarząd województwa,
a nie marszałka województwa. Zdaniem Senatu, skład rady nadzorczej spółki celowej
utworzonej przez miasto powinien być kreowany analogicznie, jak skład rady nadzorczej
spółki celowej utworzonej przez województwo śląskie. W związku ze zmianą podmiotu
kompetentnego do zgłaszania osoby do składu rady nadzorczej konieczne jest również
dodanie stosownego przepisu przejściowego.
Przyjmując poprawkę nr 4 Senat miał na uwadze zapewnienie właściwej relacji
pomiędzy przepisami określającymi przedmiot działalności spółki celowej utworzonej w celu
przygotowywania lub wykonywania przedsięwzięć Euro 2012. Przepis art. 13 ust. 2 nasuwał
w szczególności wątpliwości, czy zadania inwestora, o których mowa po spójniku "lub"
odnosić należy do zastępczego wykonania, czy też zgodna z ratio legis jest interpretacja, iż
przepis w tym zakresie stanowi o wykonywaniu przez spółkę celową zadań inwestora (nie
zastępczo). Uchwalona poprawka przyjmuje tę drugą interpretację.

-4Poprawka nr 5 modyfikuje katalog zadań spółki celowej utworzonej w celu
koordynacji i kontroli przedsięwzięć Euro 2012 przyjmując, że zadaniem takim będzie m.in.
kontrola wykonywania przedsięwzięć Euro 2012. W myśl poprawki spółka taka nie będzie
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przygotowywania lub wykonywania przedsięwzięć Euro 2012. Zdaniem Senatu, przyznanie
spółce celowej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, takich kompetencji nie byłoby
uzasadnione ani z merytorycznego, ani z prawnego punktu widzenia.
Dodawany art. 13 ust. 5 nakłada na wskazane w tym przepisie podmioty obowiązek
przedstawiania, na żądanie spółki celowej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, dokumentów
i informacji związanych z ich działalnością dotyczą EURO 2012. Określając podmioty
zobowiązane do przedstawiania dokumentów i informacji wskazano, że są to podmioty
uczestniczące w przygotowaniu i wykonaniu przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych
przygotowań do turnieju finałowego. Zastosowane spójniki nakazują interpretować przepis w
ten sposób, iż obowiązek spoczywać będzie wyłącznie na podmiocie, który zarówno
przygotowuje, jak i wykonuje przedsięwzięcia Euro 2012 oraz inne przygotowania do turnieju
finałowego. Senat uznał, iż taka interpretacja nie jest zgodna z wolą ustawodawcy (nie bez
znaczenia jest w tym przypadku treść art. 13 ust. 1 pkt 1 nowelizowanej ustawy) i uchwalił
poprawkę nr 6. Przyjęcie tej poprawki skutkować będzie tym, iż podmiot wykonujący
przynamniej jedno ze wskazanych w przepisie działań będzie mógł być wezwany do
przedstawienia określonych dokumentów i informacji.
Poprawka nr 7 koryguje błędne odesłanie.

