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Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd -------------------------------------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Przemysław Matysiak 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Art. 3 ust. 5  W przypadku przekazania 
nieruchomości do zarządzania na 
podstawie umowy, powstaje 
wątpliwość czy przy zarzadzaniu tą 
nieruchomością (w tym jej 
udostępnianiu) zastosowanie będą 
miały art. 5-7 czy też strony umowy 
będą miały możliwość innego 
uregulowania zasad udostępniania 
obiektu.  
Przepisy w tym zakresie powinny być 
jednoznaczne.  

W przypadku przekazania do 
zarządzania obiektu przez jednostkę 
samorządu terytorialnego będzie 
mogło dojść do kuriozalnej sytuacji, 
gdzie ta sama jednostka będzie 
mogła korzystać z nieruchomości 
oddanej w zarząd na zasadach 
komercyjnych.  

  

2.  

Art. 5 uwaga ogólna Przewidziany w przepisie tryb 
udostępniania nieruchomości na 
cele niekomercyjne nie gwarantuje, 
że Stadion Narodowy (lub inne 
obiekty zarządzane przez Agencję) 
rzeczywiście będą udostępniane na 
cele niekomercyjne.  

O faktycznych możliwościach 
przekazania oferty przez podmioty, 
o których mowa w ust. 1 decydować 
będzie treść ogłoszenia, o którym 
mowa w ust. 5.  
Ustawa nie przewiduje możliwości 
składania przez podmioty, o których 
mowa w ust. 1 ofert na 
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niekomercyjne wykorzystanie 
obiektu poza tym trybem.  

3.  
Art. 5 ust. 5  Stronę internetową zmienić lub 

uzupełnić o stronę BIP.  
   

4.  

Art. 5 ust. 6 Według jakich kryteriów Rada 
będzie opiniować oferty.  

Zgodnie z założeniem to komisja 
ekspertów ma oceniać i 
rekomendować oferty podmiotów w 
celu udostępnienia nieruchomości 
zarządzanych przez Agencję dla 
celów niekomercyjnych. Nie jest 
jasne jaka ma być rola Rady, jeżeli 
zgodnie z art. 13 ust. 4 członkowie 
Rady nie będą musieli wykazać się 
żadnym doświadczeniem z zakresu 
organizacji wydarzeń sportowych, 
turystycznych, kulturalnych, 
oświatowych czy naukowych.  

  

5.  

Art. 7 ust. 1  Uzupełnić przepis o jednostki 
samorządu terytorialnego. 

Samorządy są częścią Państwa. 
Przepis powinien dawać możliwość 
fakultatywnego (tj. za zgodą Agencji) 
udostępniania nieruchomości 
administracji samorządowej przez 
podmioty inne niż określone w art. 5 
ust. 1 pkt 3 i 4 i inne cele niż 
wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 3. 

  

6.  

Art. 10 pkt 6  Wydaje się wskazane, aby poza 
wiedzą Prezes Agencji posiadał 
również doświadczenie w zakresie 
spraw należących do zadań Agencji.  

   

7.  

Art. 17  w zw. z art. 
13 ust. 2 oraz art. 
Art. 15  

Budzi wątpliwości rozwiązanie 
przewidujące przyznanie 7 członkom 
Rady Agencji (będących 
przedstawicielami odpowiednich 
ministrów)  wynagrodzenia 
miesięcznego w wysokości 
przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z 
zysku w czwartym kwartale roku 
poprzedniego, ogłoszonego przez 

Zgodnie z art.2 pkt 7 (do którego 
odwołuje się art. 8 pkt 8 w zw. z art. 
1 pkt 8 ustawy o wynagradzaniu 
osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi) 
wynagrodzenie przysługuje 
członkom organów nadzorczych 
agencji wykonawczych.  
Rada Polskiej Agencji Obiektów 
Sportowych będzie jedynie organem 
opiniodawczo-doradczym o 
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Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego.  

ograniczonych kompetencjach. Koszt 
wynagradzania członków Rady 
rocznie przekraczał będzie 600 tys. zł 
(przy założeniu ustalenia 
wynagrodzenia na poziomie 
maksymalnym), a zgodnie z art. 17 
ust. 4 wynagrodzenie będzie 
przysługiwało bez względu na 
częstotliwość zwoływania posiedzeń 
rady.  

8.  

Art. 20 ust. 1 pkt 2 
 

Przepis powinien brzmieć: „dotacje 
celowe, o których mowa w art. 3 ust. 
3 i 4 oraz art. 4 ust. 4”. 

Omawiany przepis zawiera omyłkę, 
bowiem art. 4 ust. 3 dotyczy planów 
inwestycji. Kwestie dotacji celowych 
reguluje natomiast art. 4 ust. 4 
projektu. 

  

9.  

Art. 22 pkt 3 Przepis powinien brzmieć: „zawierać 
umowy koncesji na roboty 
budowlane lub usługi na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 21 
października 2016 r. o umowie 
koncesji na roboty budowlane lub 
usługi (Dz. U. z 2021 r. poz. 541)”. 

Omawiany przepis zawiera omyłkę 
w tytule przywołanej ustawy, co 
wymaga poprawienia. 

  

10.  

Art. 33 ust. 4 Przepis powinien brzmieć: „Agencja 
jest zwolniona z podatków i innych 
danin publicznych z tytułu nabycia 
mienia w drodze art. 31 i art. 32.”. 

Omawiany przepis zawiera omyłkę 
pisarską – występuje w nim słowo 
„dani”, a powinno być słowo 
„danin”. 

  

 
 
 
 
 


