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PIERWSZY PREZES

SADU NAJWYZSZEGO
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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Pan
Lech CZAPLA
Zastgpca Szefa
Kancelari i  Sejmu

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 wrze6nia 2008 r., Ps-231i08 uprzejmie

informujg, 2e Sqd Najwyzszy na podstawie art.  1p.3 ustawy o Sqdzie

Najwy2szym z dnia 23 listopada 2OO2 r. (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) nie

uznaje za cefowe opiniowania rz4dowego projektu ustawy o europeiskim

u gru pow an i u w s p6l pr a cy terytori al nei.
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Szanowny Pan
Lech Czapla
ZastEpca Szefa
Kancelarii Sejmu

/*'", L, l/tut,he,,
W odpowiedzi na pismo z dnia 3 wrzednia 2008 r<:1. r; r,.

sprawie przedloZenia opinii dofycz4cej poselskiego projer.t . r\1.rwl
,,o europejskim ugntpowaniu wspdlpracy terytorialne,i ' iLltltk nr
893). w zalqczeniu przesylamy uwagi otrzymane z wojeu'rriizru.a
malopolskiego.
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/-/ Bogdan epielewski

Dyrektor lUra
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' Uwagi do projektu ustawy

o e u r o pej s ki m u g ru powa n i u wsp alp racy teryto ri a I n ej

wraz z projektem aktu wykanawczego (EUW)

1. Art. 1 rrstawy wymaga zmian redakcyjnych, gdy2 z obecnego irr:rnic:'rra moze

wynikai, 2e to wla6nie zasady organizacji sq okreSlone w celtt ,ruykr;nywania

postanowieri rozpoaqdzenia 108212006 (rozpozqdzenie), a i, r, ciez to

wla6nie ustawa zostaje uchwalona w tym celu. Dodatkowo zas?r':1iryr:-r wydaje

siq wprowadzenie w ustawie unomowania, z Korego wynikaL; bqdzie

wyrainie, 2e jej postanowienia maja zastosowanie wylqcznie do EU\M

maj4cych statutowe siedzibg na terytorium, z zallzeieniem np. af l. 6 r-rst. 5.

2. Zawarte w aft. 3 ustawy odesianie do odpowiedniego stosowania orzepisdw

o stowazyszeniach jest nieprecyzyjne (chyba ustawodawca nrial na myili

konkretnq ustawe z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowa -,ryszr-.n rach),

a wobec bardzo og6lnych zapis6w pzedmioiowej ustawy nie sp{)sob obecnie

ocenie skutk6w tego odeslania. Dodaikowo nalezy wskazac iz ww.

naeprecyzyjne szerokie odeslante do pzepisdw o stowarzyszerriar-,h I.;owoduje,
ze stosowanie do EUWT paepis6w o stowar4rszeniach zrodzi nie.:godnc,Sc

pomigdzy ustawq a ustawq z dnia 5 czenrtrca 1998 r. o ;anrozqdzie

wojew6dztwa ( Dz. U. Z 2001 r., Nr 142 poz 1590 ze zm. ), gdvz zgodnie

z art. 8b ust. 1 ww, ustawy wojew6dztwa mogq twozyi stowarzyszenia

jedynie z innymi jednostkami samoaqdu terytorialnego, a yr sklad EUWT

mog4 wchodzid tak2e inne podrnioty. Zasadnym wydaje sip wrec (:o nalmniej

wprowadzenie w przsdmiotowym artykule zapis6w wskazujacych na to.

2e ustawa nie narusza pzepisow innych ustaw regulujqcych /as;-;dy tworzenia

i przystgpowania stowarzyszeA. Dodatkowo nale2y wskazac, r: ,vrbec faktu

Urz qd Mar ual kowski Yy'oj ew adzrw a Malop ol skiego
Adrw do korespondencJt: zl. Rac,lawicka 56, i1-a17 Krukit*
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3.

2e ar1. 12 rozporzqdzenia odsyla do przepis6w krajowych r,v zal:ttsj,: m tn

likwidacji i upadio5ci EUWT, a nadto dopuszcza mozliwosi oqtar'iczonel

odpowiedzialno6ci czlonkow EUWT za jego zobowi4zanta, zasadnvtrt 'r,rydajo

siq rozwazenie odeslania w przedmiotowym artykule t6wnir:: rlo innyclr

przepis6w np. prawa upadlo6ciowego.

Art. 4 * wymaga dookreslenia w jaki spos6b podejmujq der;y219 inr',': Lrodnriofy

niz jednostki samorzadu ierytorialnego, K6re chcq przystEpic do itgr-Ltnowanra

(art. ten mdwi tylko o j. s. 1., a z mocy rozporTadzenra la d2l2o06

przystepowae do ugrupowan mogE tez inne podmioty prawa publtr:inego. Czy

pozostaje to tylko do wylqcznego rozstrzygnigcia podrrriotu ) zalezy+ od jego

wewn gtrznej organizaqi),

Art. 4 ust. 2 - proponuje sig zmiang brzmienia na "Uchwaly, o ktorych mowa

w ust. 1 oraz decyzje o przystqpieniu do ugrupowari podmiot6w prawa

publicznego mogq by6 podejmowane po uzyskaniu zgody okreSlonel w art. 4

ust. 3 rozporzqdzania 108212006." Pozwoli 1o uniknqd sytuacjr gdv uchwa{a

zawierad bqdzie odeslanie do decyzji, K6ra nie wiadomo kiedy zapadnie,

a ld6ra uzaleZnia wejscie w zycie uchwa{y. Jednoczegnie pror;ecrur a bgdzie

sp6jna z procedur4 okreSlon4 w u$t. o samorzqdzie wojew6dzt{a odno6nie

inicjatyw zagranicznych wojew6dztw (tj. pruyjecie projeKu uchwaiy uzyskarrie

zgody, podjgcie uchwaly wlaSciwej).

Art. 5 ust. 1 - proponuje siE btzmienie: "Na uczestnicfuvo w r.rg rupowaniu

iednostki samorzqdu terytorialnego lub podmiotu prawa publiczrrego zgodg

wyraZa ministef w{a$ciwy do spraw zagranicznych, w drodze decyz.1i, po

otzymaniu powiadomienia, o Korym owa w art.  4 ust.2 rozpoaqdzenia

1082/2006. W paypadku dolqczenia dokument6w sporz4dzonvch w jgzyku

obcym, konieczne jest dol4czenie ich uzgdowego tlumaczenia na jgzyk

polski.".

Minister nie rozstrzyga bowiem o uczestnictwie w ugrupowaniu, gdyz naiezy to

do woli podmiotu. Zapis proponowany spojny Jesi te2 z tresciil 1at)orzqdzenta

1082/2006. Ponadto, art. 4 ust. 2 a) rozpoaqdzenia m6wi lylkc, I tednynl
powiadomieniu - patistwa, zgodnie z prawem ktdrego pi'rdrnrot zostai

utlvorzony. Po za tym ostatnie zdanie ari. 5 ust. 1 proponowanego projeKl!

sugerowaloby, 2e dolqcza siq tylko tlumaczenie dokumentow sporzqdzonyctr

Unqd Marszal kowski Wo1 ew 6dzr,t a Malopolskiego
Adres do korespondencji: ul. Reclrwicka 56, Jl A17 Kr*,jv
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w jqzyku obcym, podczas gdy rozporzqdzente lvy,naga

w og6le dolqczenia dokument6w niezaleznie, w jakim jqzyku sE spor r,rtjzone

6. Art. 5 ust. 2 - proponuje sip bzmienie ''Minister wla6ciwy (1,_, spraw

zagranrcznych wyraza zgode na uczestnictwo w ugrupowitr r  *, .111(rsfk

samorzqdu terytorialnego lub podmiotu prawa publicznego p;-, jr,,r'skapjLl

2 ,9ody . . . . . . " .

Minister, jak wskazano wyzej

w ugrupowaniu, gdy2 nale2y to

i7 koniecznoS6 wyra2ania zgody przez kilku ministrow, spowodute iz zgoda

z pewncSci4 nie zostanie wydana w terminie 3 miesiqcy, co lasacjniczo
przewiduje rozporzqdzenie. Proponuje sie wiec ograniczerrr,. otrzymania

zgody do ministra spraw zagranicznych i wla6ciwe go mefi!4oryczn ic mrnistra
(W zakresie wyrazania zgody na inicjatywy zagraniczne wojewodztw.

wymagana jest dotychczas zgoda tylko miniska wlaSciwego ij() spraw

zagranicznych).

Ponadto, skoro minigter w drodze decyzji wyra2a zgod€ na uczestntctwo.

celowym byloby zawarcie w tym artykule regulacji, iz na ostateczna decyzjg

w tym wzglqdzie jednostkom samorzqdu i innym podmiotonr przyslugule

skarga do sqdu administracyjnego (wzorem regulacji przewidzianv,:rh v,, ar1. 13
14 projeKu)

Ar1. 6 - dotyczy rejeskacji EUWT - koniecznym wydaje srg rloprec,vzowa n ie

w odniesieniu do wydawania zaswiadczeri o wpisie, ewentualnre wskazania.

2.e wpis nastqpuje r6wnie2 w formie decyzii. Ewentualnie uryrnaga
doprecyzowania, czy i w jakim zakresie moz'iwa jest ocjmowa wpisu znrian
w konwencji lub statucie (ewentualnie - czy w ogdle to podlega wprsowi. czy
jedynie zgtoszeniu i zlo2eniu do akt rejestrowy ch: czy w tym zal"ir.€)sre nalezy

np. stosowac wprosi pzepisy ustawy PIawo o stowazyszerrrach '

Art, B ust. 1 - odsyla do,,odrqbnych pzepis6w", nie wskazulqc 1a(re mata to
byc przepisy. Ad. I ust.2 jest spzeczny z art. 6 ust. 1 rozpoza..jze,.la gdyz

zgodnie z rozporzqdzeniem organ wyznaczony do real izacj i  kort,r , i  powinlen

by' wyznaazony pzed wyra2eniem zgody na uczestnichvr i odmiotu

w EUWT, a nie w dacie wydania tej zgody.

Art. 9 - wymaga zmian redakcyjnych, gdyz z obecnego bzmierri;r nie wynika

ze stanowi on wykonanie dyspozycji art. 7 ust. 3 rozporzqdzenia
Urcqd Mors zalko*s)<i Woj ewddin+a Molopolsk,zgo

Adrcs da korerpondencji: ul. Rac:lffvicka 56. 31 017 krakou, 
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nie rozstrzyga bowiern o r.rr: :erlnicfurie

do woli  podmiotu. Nale2y iez 'auwa2yc,
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ust 1 odsyla w zaKresle likwidacji EUWT do prawa krajowegrr t 'rdatkow(l

art. 3 rjstawy odsyla do pzepis6w o stowarzyszeniacir W D rz': clriliotowyrn

zakresie zasadnym wydaje siq rozwaienie' czy zasady likwidaulr FUW-l nie

powinny v.iynikac z pftepisow powszechnie obowiqzuj4cego t)rawa' nre zas ze

statutu, ponadto ww pzepis nie odnosi siq do kwesiii zwi4zanei z upadloScrq

EUWT.

1 1 . Art. 1 5 - przedmiotowy zapis rnoze budzic w4tp{iwosci ci: (l() zaKresu

stosowania i praktycznej mo2liwoSci oceny stosowania do EIJV" i Frizeplsow

np. ustawy Prawo zamowief publicznych (nalely wyliczac "udzia| 
zgodnie z

art. 3 ust. 1 pK' 3 ustawy Prawo zamowiert publicznych)

Lnad M arszalkol'tski l{oywodz twa Malopo ls lt lega
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