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Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej XI 

sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa określa szczególne rozwiązania związane z organizacją 

w Rzeczypospolitej Polskiej XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 

2022, zwanej dalej „WUF11”, w ramach Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli 

Ludzkich UN-Habitat, w tym: 

1) zadania organów administracji publicznej oraz służb związane z organizacją WUF11, 

w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

2) zasady udzielania i realizacji zamówień związanych z organizacją WUF11; 

3) zadania Zespołu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego, zwanego dalej 

„Zespołem”; 

4) zasady finansowania organizacji WUF11. 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) UN-Habitat – rozumie się przez to Program Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli 

Ludzkich; 

2) związku metropolitalnym – rozumie się przez to związek metropolitalny w województwie 

śląskim, o którym mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym 

w województwie śląskim (Dz. U. poz. 730 oraz z 2020 r. poz. 1378). 

Rozdział 2 

Zadania Zespołu 

Art. 3. Do zadań Zespołu należy: 

1) koordynowanie działań organów administracji publicznej związanych z organizacją 

WUF11; 

2) monitorowanie postępów przygotowań związanych z organizacją WUF11 oraz 

dokonywanie okresowej oceny stanu tych przygotowań; 
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3) nadzorowanie realizacji zadań związanych z organizacją WUF11. 

Art. 4. 1. W skład Zespołu wchodzą: 

1) przewodniczący Zespołu – minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego albo 

wyznaczony przez niego przedstawiciel w randze sekretarza stanu albo podsekretarza 

stanu; 

2) pozostali członkowie Zespołu: 

a) minister właściwy do spraw wewnętrznych albo wyznaczony przez niego 

przedstawiciel w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, 

b) minister właściwy do spraw zagranicznych albo wyznaczony przez niego 

przedstawiciel w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, 

c) Pełnomocnik Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego 

w Katowicach w roku 2022, 

d) Komendant Główny Policji albo wyznaczony przez niego Zastępca Komendanta 

Głównego Policji, 

e) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej albo wyznaczony przez niego 

Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 

f) Komendant Główny Straży Granicznej albo wyznaczony przez niego Zastępca 

Komendanta Głównego Straży Granicznej, 

g) Komendant Służby Ochrony Państwa albo wyznaczony przez niego Zastępca 

Komendanta Służby Ochrony Państwa, 

h) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo Zastępca Komendanta Głównego 

Żandarmerii Wojskowej, albo inny przedstawiciel wyznaczony przez Komendanta 

Głównego Żandarmerii Wojskowej, 

i) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo wyznaczony przez niego Zastępca 

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

j) Wojewoda Śląski albo wyznaczony przez niego Wicewojewoda Śląski, 

k) Wojewoda Małopolski albo wyznaczony przez niego Wicewojewoda Małopolski, 

l) Marszałek Województwa Śląskiego albo wyznaczony przez niego Wicemarszałek 

Województwa Śląskiego albo członek Zarządu Województwa Śląskiego, 

m) Marszałek Województwa Małopolskiego albo wyznaczony przez niego 

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego albo członek Zarządu Województwa 

Małopolskiego, 
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n) Prezydent Miasta Katowice albo wyznaczony przez niego Wiceprezydent Miasta 

Katowice, 

o) członek zarządu związku metropolitalnego, 

p) Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. 

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, na prawach 

członka, przedstawicieli innych organów lub służb zaangażowanych w organizację WUF11. 

3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka 

Zespołu, do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby niż wymienione 

w ust. 2, jeżeli udział tych osób jest uzasadniony zakresem tematycznym prac Zespołu. 

Art. 5. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową Zespołu zapewnia urząd 

obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

Art. 6. Tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół. 

Art. 7. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów kwartalną informację, 

w formie pisemnej, dotyczącą realizacji zadań określonych w art. 3. 

Rozdział 3 

Zadania w zakresie organizacji WUF11 

Art. 8. 1. Do zadań ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego związanych 

z organizacją WUF11 należy w szczególności: 

1) zapewnienie udziału ekspertów na potrzeby merytorycznego przygotowania WUF11; 

2) współpraca z UN-Habitat; 

3) prowadzenie prac merytorycznych związanych z przygotowaniem zakresu 

programowego WUF11, w tym inicjowanie, koordynowanie lub organizowanie spotkań 

krajowych i zagranicznych w zakresie prowadzenia polityki miejskiej; 

4) przygotowanie wydarzeń towarzyszących; 

5) inicjowanie, nadzorowanie i organizowanie działań informacyjnych i promocyjnych wraz 

z zapewnieniem obsługi medialnej WUF11; 

6) dokonywanie w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wpłat na rzecz organizacji 

międzynarodowych, instytucji, programów i funduszy w związku z przyznaniem 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz Miastu Katowice prawa organizacji WUF11; 

7) zapewnienie miejsca, w tym pomieszczeń, do organizacji WUF11 wraz z odpowiednim 

wyposażeniem i odpowiednią infrastrukturą; 
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8) zapewnienie przygotowania logistyczno-technicznego WUF11 wraz z kreacją i 

wizualizacją przestrzeni konferencyjnej; 

9) zapewnienie usług związanych z organizacją WUF11, w tym usług cateringowych i 

gastronomicznych oraz usług związanych z tłumaczeniami i noclegami; 

10) zapewnienie niezbędnych ekspertów i logistyków; 

11) zapewnienie infrastruktury informatycznej i łącza internetowego w miejscu odbywania 

się WUF11. 

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych udziela, w zakresie swojej właściwości, na 

wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wsparcia merytorycznego oraz 

organizacyjnego przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6. 

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 2, może być udzielane przy wykorzystaniu placówek 

zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 9. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz Prezydent Miasta 

Katowice: 

1) podejmują działania informacyjne oraz promocyjne dotyczące WUF11, w tym organizują 

punkty udzielające informacji dotyczących miejsca odbywania się WUF11, dojazdu do i 

z tego miejsca oraz informacji turystycznych; 

2) wykonują zadania w zakresie organizacji transportu w związku z organizacją WUF11, 

obejmujące: 

a) określenie potrzeb przewozowych uczestników WUF11, 

b) opracowanie planu działań i zapewnienie pojazdów niezbędnych do zapewnienia 

uczestnikom WUF11 przewozu zgodnie z potrzebami, o których mowa w lit. a; 

3) wykonują zadania w zakresie realizacji wolontariatu wspierającego organizację WUF11. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego i Prezydent Miasta Katowice 

określą, w drodze porozumienia, szczegółowy podział zadań, o których mowa w ust. 1. 

3. Na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, o których mowa 

w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego udziela Miastu Katowice dotacji 

celowej. 

Art. 10. 1. Minister właściwy do spraw zagranicznych udziela ministrowi właściwemu do 

spraw rozwoju regionalnego wsparcia przy wykonywaniu zadań w zakresie obsługi 

protokolarnej gości rządu Rzeczypospolitej Polskiej przybywających na WUF11. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego i minister właściwy do spraw 

zagranicznych określą, w drodze porozumienia, w szczególności szczegółowy zakres wsparcia, 
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zasady finansowania obsługi protokolarnej oraz listę gości rządu Rzeczypospolitej Polskiej, o 

których mowa w ust. 1. 

Art. 11. 1. Za zapewnienie wykonywania zadań w zakresie zabezpieczenia medycznego 

WUF11 odpowiada Wojewoda Śląski, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

2. Zabezpieczenie medyczne WUF11 obejmuje: 

1) zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz uczestników WUF11 oraz 

wydarzeń towarzyszących przez wskazanie podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą gotowych do udzielania zwiększonej liczby świadczeń opieki zdrowotnej, w 

tym świadczeń wykonywanych odpłatnie; 

2) organizację punktów pomocy medycznej w miejscu odbywania się WUF11, a także 

zapewnienie wykwalifikowanego personelu medycznego do udzielania pierwszej pomocy 

osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz transportu do 

szpitala; 

3) powołanie koordynatora zabezpieczenia medycznego WUF11 oraz określenie jego 

obowiązków w celu zapewnienia możliwie najbardziej sprawnego udzielania pomocy 

medycznej. 

3. Wykonywanie zabezpieczenia medycznego WUF11 w zakresie, o którym mowa 

w ust. 2, odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Wojewodę Śląskiego z podmiotami 

wykonującymi działalność leczniczą. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 3, zawiera co najmniej: 

1) minimalne wymagania dotyczące osób wykonujących zadania zabezpieczenia 

medycznego WUF11; 

2) określenie minimalnego wyposażenia koniecznego do wykonywania zabezpieczenia 

medycznego WUF11; 

3) określenie maksymalnej kwoty wydatków na wykonywanie zabezpieczenia medycznego 

WUF11; 

4) zobowiązanie podmiotu wykonującego zabezpieczenie medyczne WUF11 do zawarcia 

umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem 

udzielania pomocy medycznej lub zaniechania jej udzielenia albo oświadczenie 

o posiadaniu takiego ubezpieczenia; 

5) zakres i warunki odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

tej umowy. 
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5. Przez gotowość do udzielania zwiększonej liczby świadczeń opieki zdrowotnej, 

o której mowa w ust. 2 pkt 1, rozumie się zapewnienie przez podmiot wykonujący działalność 

leczniczą zwiększonej liczby: osób wykonujących zawód medyczny, produktów leczniczych, 

wyrobów medycznych oraz sprzętu i aparatury medycznej, niezbędnych do wykonywania 

zadań zabezpieczenia medycznego WUF11. 

6. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 3, nie stanowi i nie narusza, w zakresie 

określonym w ust. 2 pkt 1 i 2, wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

zawartej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.1)) 

ani zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej określonych w tej ustawie albo 

w przepisach odrębnych. 

Art. 12. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może powierzyć Instytutowi 

Rozwoju Miast i Regionów wykonywanie niektórych zadań związanych z przygotowaniem 

programowym i promocyjnym WUF11, przekazując odpowiednie środki finansowe na ich 

realizację w drodze dotacji celowej zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). 

Art. 13. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może zlecić wykonanie 

zadań, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, w części, w jakiej 

wykonuje te zadania, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zwanym dalej „organizacjami pozarządowymi”, zgodnie 

z przepisami tej ustawy. 

2. Prezydent Miasta Katowice może zlecić wykonanie zadań, o których mowa w art. 9 

ust. 1, w części, w jakiej wykonuje te zadania, organizacjom pozarządowym zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

Art. 14. Nie pobiera się opłaty konsularnej od przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o wydanie 

wizy krajowej oraz wizy Schengen, składanego w związku z udziałem w WUF11, gdy 

zainteresowana osoba przedłoży wraz z tym wnioskiem potwierdzenie rejestracji jej udziału 

w WUF11 albo inny dokument potwierdzający udział w WUF11. 

                                                 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 

1875, 2112, 2345 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 97, 159 i 694. 
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Art. 15. Minister właściwy do spraw wewnętrznych: 

1) zapewnia i monitoruje działania służb zaangażowanych w organizację WUF11 w zakresie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

2) w uzasadnionych przypadkach zapewnia wsparcie Departamentowi Bezpieczeństwa 

Organizacji Narodów Zjednoczonych siłami i środkami będącymi w jego dyspozycji 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa; 

3) zapewnia współpracę z Departamentem Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 

Zjednoczonych i UN-Habitat w sprawach dotyczących bezpieczeństwa podczas WUF11. 

Art. 16. 1. Wojewoda Śląski, po konsultacji ze służbami i instytucjami zaangażowanymi 

w zapewnienie bezpieczeństwa podczas WUF11 i Prezydentem Miasta Katowice oraz 

w porozumieniu ze służbami Departamentu Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, opracowuje plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas 

WUF11 i przedkłada go ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz do wiadomości 

ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, Komendantowi Głównemu Policji, 

Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Komendantowi Głównemu Straży 

Granicznej, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, Szefowi Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendantowi Służby Ochrony Państwa, a także 

zarządcy dróg znajdujących się na obszarze objętym tym planem w zakresie objętym jego 

właściwością, nie później niż na trzy miesiące przed rozpoczęciem WUF11, z zachowaniem 

przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych. 

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje co najmniej: 

1) graficzny plan obiektu lub terenu, sporządzony odrębnie dla każdego obiektu lub terenu, 

w którym lub na którym mają odbyć się poszczególne wydarzenia w ramach WUF11, 

wraz z ich opisem, zawierający: 

a) dokładne oznaczenie strefy, która będzie pod bezpośrednim nadzorem lub kontrolą 

Departamentu Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, 

b) oznaczenie dróg dojazdu i dróg dojścia dla osób uczestniczących w tych 

wydarzeniach, dróg ewakuacyjnych oraz dróg dojazdowych dla pojazdów służb 

ratowniczych, Policji i innych służb odpowiedzialnych za zapewnienie 

bezpieczeństwa podczas WUF11; 

2) instrukcję postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia 

w miejscu i w czasie poszczególnych wydarzeń organizowanych w ramach WUF11, 

spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 5 
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ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2171); 

3) instrukcję postępowania w sytuacjach kryzysowych innych niż wymienione w pkt 2; 

4) szczegółowy podział zadań służb i innych podmiotów zaangażowanych w zapewnienie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) sposoby monitorowania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach; 

6) sposób zapewnienia zabezpieczenia medycznego i socjalnego; 

7) miejsca przeprowadzania kontroli dostępu pojazdów oraz kontroli bezpieczeństwa osób 

i pojazdów; 

8) organizację ruchu pojazdów przewożących osoby wskazane przez ministra właściwego 

do spraw rozwoju regionalnego zgodnie z wcześniej uzgodnioną listą do obiektów lub na 

teren, w których lub na którym mają odbyć się poszczególne wydarzenia w ramach 

WUF11, z uwzględnieniem art. 10 ust. 2; 

9) oznaczenie stref wyłączonych z możliwości parkowania pojazdów; 

10) miejsca przeprowadzania kontroli dostępu oraz kontroli bezpieczeństwa pojazdów 

zapewniających dostawy do obiektów lub na teren, w których lub na którym mają odbyć 

się poszczególne wydarzenia w ramach WUF11. 

Art. 17. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas WUF11, 

a także w celu zapobieżenia popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz wykrywania i ścigania 

ich sprawców, Policja może przetwarzać informacje, w tym dane osobowe, dotyczące osób 

zarejestrowanych jako uczestnicy WUF11, osób uczestniczących w wydarzeniach 

towarzyszących lub osób współpracujących przy ich organizacji, także bez wiedzy i zgody 

osób, których dotyczą te informacje, w terminie do 90 dni od dnia zakończenia WUF11. 

2. Przetwarzanie przez Policję informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w 

ust. 1, odbywa się na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1005), ustawy 

z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku 

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), ustawy z dnia 

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), a także 

w umowach międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

3. W przypadku uzyskania informacji, w tym danych osobowych, o których mowa 

w ust. 1, od innego organu, służby lub instytucji Policja, w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

i porządku publicznego podczas WUF11, a także w celu zapobieżenia popełnianiu przestępstw 
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i wykroczeń oraz wykrywania i ścigania ich sprawców, udostępnia je innym organom, służbom 

i instytucjom po uzyskaniu zgody tego organu, służby lub instytucji, od których uzyskała 

informacje. Organ, służba lub instytucja udziela zgody, gdy udostępnienie informacji nie 

utrudni lub nie uniemożliwi realizowania przez nie zadań. 

4. Policja odmawia udostępnienia informacji, w tym danych osobowych, o których mowa 

w ust. 1, gdy: 

1) ich udostępnienie mogłoby utrudnić lub uniemożliwić realizację zadań Policji, lub 

2) nie uzyskała zgody, o której mowa w ust. 3. 

5. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarza się przez okres 

niezbędny do realizacji zadań Policji wynikających z ustawy i usuwa ze zbiorów danych 

osobowych, których administratorem jest Komendant Główny Policji, w terminie, o którym 

mowa w ust. 1, z wyjątkiem informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby 

toczących się postępowań. 

Art. 18. 1. W celach związanych z organizacją WUF11 minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego, Wojewoda Śląski, Prezydent Miasta Katowice oraz inne podmioty, 

którym powierzono zadania związane z organizacją WUF11, przetwarzają dane osobowe 

zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.2)). 

2. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, obejmuje dane o osobach 

zarejestrowanych jako uczestnicy WUF11 oraz osobach współpracujących przy organizacji 

WUF11. 

Art. 19. Działania Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące strefy, 

o której mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 lit. a, lub osób oraz przedmiotów znajdujących się w tej 

strefie są podejmowane w porozumieniu ze służbami Departamentu Bezpieczeństwa 

Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Art. 20. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 17, Policja może dokonać, na 

wniosek upoważnionego przedstawiciela ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 

                                                 

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz 

Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35. 
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lub upoważnionego przedstawiciela Departamentu Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, sprawdzenia osoby współpracującej przy organizacji WUF11 w zakresie 

możliwości stwarzania przez nią zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego 

podczas WUF11, z tym że sprawdzenia tej osoby w zakresie stwarzania przez nią zagrożenia 

o charakterze terrorystycznym dokonuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na wniosek 

Policji. 

Art. 21. W okresie od 72 godzin przed rozpoczęciem WUF11 do 48 godzin po 

zakończeniu WUF11 na terenie miasta Katowice zabrania się uczestniczenia 

w zgromadzeniach spontanicznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631). 

Art. 22. 1. Zarządca dróg, o którym mowa w art. 16 ust. 1, we współpracy ze związkiem 

metropolitalnym: 

1) ustala wykaz dróg objętych planem, o którym mowa w art. 16 ust. 1, oraz dróg 

rekomendowanych uczestnikom WUF11, uwzględniając potrzeby przewozowe 

uczestników WUF11, w tym z lotniska i na lotnisko oraz do i z miejsc noclegu; 

2) w uzasadnionych przypadkach zmienia organizację ruchu, z wyłączeniem możliwości 

wyznaczenia pasów dla autobusów na autostradach. 

2. Zarządca dróg, zmieniając organizację ruchu, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględnia 

prawdopodobieństwo zwiększenia natężenia ruchu związanego z WUF11 oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3. Zarządca dróg przekazuje projekt zmienionej organizacji ruchu, o której mowa w ust. 1 

pkt 2, Prezydentowi Miasta Katowice oraz Zespołowi nie później niż do dnia 30 kwietnia 

2022 r. 

Rozdział 4 

Zasady udzielania i realizacji zamówień związanych z organizacją WUF11 

Art. 23. 1. Do zamówień związanych z organizacją WUF11 nie stosuje się przepisów 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, 

z późn. zm.3)), jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż progi unijne w rozumieniu art. 3 tej 

ustawy. 

                                                 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320 oraz 

z 2021 r. poz. 464. 



– 11 – 

2. Udzielając zamówień, o których mowa w ust. 1, zamawiający: 

1) zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej; 

2) zapewnia przejrzystość postępowania i równe traktowanie podmiotów zainteresowanych 

realizacją zamówienia oraz uwzględnia okoliczności mogące mieć wpływ na jego 

udzielenie; 

3) w odniesieniu do zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych może kierować się, 

oprócz kryterium ceny, również innymi kryteriami, w szczególności odnoszącymi się do 

aspektów środowiskowych lub społecznych; 

4) nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli nie później niż w terminie 

składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu podmiot 

zainteresowany realizacją zamówienia zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz 

wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, z wyjątkiem 

nazwy (firmy) oraz adresu podmiotu zainteresowanego realizacją zamówienia, a także 

informacji dotyczących ceny, terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności zawartych w ofercie, które nie mogą zostać zastrzeżone; 

5) niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko 

podmiotu, z którym zawarł umowę o realizację zamówienia, albo informację 

o nieudzieleniu zamówienia. 

3. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym 

mowa w ust. 1, podlegają wyłączeniu, jeżeli: 

1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia; 

2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są 

związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą 

prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów 
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zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia; 

4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 

5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej. 

4. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym 

mowa w ust. 1, składają zamawiającemu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia, w formie pisemnej, oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, 

o których mowa w ust. 3. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

5. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione względami 

bezpieczeństwa publicznego lub istotnym interesem bezpieczeństwa państwa, a tego 

bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 

Art. 24. Do zamówień związanych z organizacją WUF11 nie stosuje się przepisów 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych dotyczących centralnego 

zamawiającego, o którym mowa w art. 44 tej ustawy. 

Art. 25. 1. Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawuje kontrolę zamówień związanych 

z organizacją WUF11. 

2. Zamawiający niezwłocznie przekazuje Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

informacje o: 

1) wszczynanych postępowaniach o udzielenie zamówienia; 

2) udzielonych zamówieniach. 

3. Zakres informacji, o których mowa w ust. 2, obejmuje w szczególności przedmiot 

postępowania, termin składania ofert i kryteria ich oceny, zestawienie podmiotów ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, planowany termin udzielenia zamówienia i zawarcia umowy, 

szacowaną wartość zamówienia oraz dane osobowe osób wykonujących po stronie 

zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, obejmują: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) numer PESEL, jeżeli został nadany; 

3) stanowisko służbowe. 

5. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego niezwłocznie informuje zamawiającego 

o zagrożeniach dla prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

prawidłowej jego realizacji, a zamawiający podejmuje działania zmierzające do zabezpieczenia 

interesu ekonomicznego państwa i niezwłocznie informuje Szefa Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego o podjętych działaniach zaradczych. 

Rozdział 5 

Zasady finansowania organizacji WUF11 

Art. 26. 1. W latach 2021–2022 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będący 

skutkiem finansowym ustawy, wynosi 193 326 000 zł, w tym w: 

1) 2021 r. – 68 420 000 zł; 

2) 2022 r. – 124 906 000 zł. 

2. W latach 2021–2022 maksymalny limit wydatków Miasta Katowice, będący skutkiem 

finansowym ustawy, wynosi 11 094 000 zł, w tym w: 

1) 2021 r. – 2 685 000 zł; 

2) 2022 r. – 8 409 000 zł. 

3. Środki, o których mowa w ust. 1, są planowane w rezerwie celowej. 

4. Podziału rezerwy celowej, o której mowa w ust. 3, w części przeznaczonej na 

organizację WUF11, dokonuje się na wniosek dysponenta części budżetowej po uzyskaniu 

akceptacji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Przepisy art. 154 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego monitoruje wykorzystanie limitu 

wydatków określonego w ust. 1 oraz, w razie potrzeby, wdraża mechanizm korygujący, 

o którym mowa w ust. 7. 

6. Prezydent Miasta Katowice monitoruje wykorzystanie limitu wydatków określonego 

w ust. 2 oraz, w razie potrzeby, wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 7. 

7. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok 

maksymalnego limitu wydatków wprowadza się mechanizm korygujący polegający na 

ograniczeniu wydatków związanych z organizacją WUF11. 
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Art. 27. 1. Żołnierzom Żandarmerii Wojskowej, w tym pełniącym służbę na przejściach 

granicznych, którzy w okresie trwania WUF11 pełnili służbę w czasie przekraczającym 

ustawowo określoną normę czasu służby ze względu na realizację zadań bezpośrednio 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas WUF11, przysługuje w zamian za ten 

czas zryczałtowany ekwiwalent pieniężny, zwany dalej „ekwiwalentem”. 

2. Ekwiwalent jest wypłacany ze środków budżetu państwa z części 29 – Obrona 

narodowa, w terminie do dnia 31 października 2022 r. Wypłatę ekwiwalentu żołnierzom 

Żandarmerii Wojskowej kwalifikuje się do wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 

25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1453 i 2020). 

3. Przedłużony czas służby może przekraczać 48 godzin tygodniowo, z zachowaniem 

prawa do nieprzerwanego wypoczynku. 

4. Do przedłużenia czasu służby żołnierzy Żandarmerii Wojskowej nie stosuje się 

przepisu art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 159). 

5. Stawkę godzinową ekwiwalentu za każdą rozpoczętą godzinę służby, o której mowa 

w ust. 1, ustala się w wysokości 1/172 przeciętnego uposażenia żołnierzy Żandarmerii 

Wojskowej, określonego według przepisów odrębnych dotyczących żołnierzy jako 

wielokrotność kwoty bazowej. 

6. Ekwiwalent przysługuje żołnierzowi Żandarmerii Wojskowej niezależnie od 

zajmowanego stanowiska służbowego, w tym również delegowanemu do pełnienia służby 

w innych instytucjach na podstawie odrębnych przepisów, w wymiarze odpowiadającym 

okresowi pełnienia służby przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. 

Art. 28. 1. Czas służby funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 

Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, pełniących służbę w okresie trwania WUF11 

i realizujących zadania bezpośrednio związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas 

WUF11, może przekraczać 40 godzin tygodniowo, z zachowaniem prawa do nieprzerwanego 

wypoczynku. 

2. Do przedłużenia czasu służby funkcjonariuszy: 

1) Policji – nie stosuje się przepisu art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji; 

2) Straży Granicznej – nie stosuje się przepisu art. 37 ust. 2b ustawy z dnia 12 października 

1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. 

poz. 11 i 464); 
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3) Państwowej Straży Pożarnej – nie stosuje się przepisów art. 35 ust. 9 zdanie pierwsze 

i ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1123, 1610 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 464); 

4) Służby Ochrony Państwa – nie stosuje się przepisu art. 81 ust. 2a ustawy z dnia 8 grudnia 

2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 575). 

Art. 29. W celu wykonania zadań, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1, 

dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 

może zawierać umowy świadczenia usług pracy tymczasowej w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563). 

Rozdział 6 

Przepis karny 

Art. 30. 1. Kto uczestniczy w zgromadzeniach spontanicznych, naruszając zakaz, 

o którym mowa w art. 21, podlega karze aresztu albo grzywny. 

2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów 

o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 

Rozdział 7 

Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe 

Art. 31. Tworzy się Zespół do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego. 

Art. 32. Zespół, o którym mowa w art. 31, znosi się z dniem 31 grudnia 2022 r. 

Art. 33. Do postępowań o udzielenie zamówień realizowanych w związku z organizacją 

WUF11, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje 

się przepisy dotychczasowe. 

Art. 34. Ustawa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Art. 35. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



 

 

UZASADNIENIE 

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy 

Uchwałą nr 166/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie miasta-kandydata do ubiegania 

się o organizację Światowego Forum Miejskiego w 2022 r. Rada Ministrów podjęła 

decyzję o zgłoszeniu kandydatury miasta Katowice jako gospodarza XI sesji Światowego 

Forum Miejskiego (ang. World Urban Forum) w ramach Programu Narodów 

Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich (UN-Habitat), zwanej dalej „WUF11”. 

Jednocześnie, w wyżej wymienionej uchwale, Rada Ministrów upoważniła ówczesnego 

Ministra Inwestycji i Rozwoju (kierującego działem administracji rządowej: rozwój 

regionalny) do złożenia wraz z Prezydentem Miasta Katowice wniosku o uzyskanie 

prawa organizacji WUF11 oraz deklaracji gotowości do podpisania w ciągu 3 miesięcy 

tzw. umowy z krajem przyjmującym w celu doprecyzowania w sposób formalny 

obowiązków państwa gospodarza, a także potwierdzenia gotowości przekazania na rzecz 

UN-Habitat wkładu finansowego oraz rzeczowego.  

W liście z dnia 20 maja 2019 r. Dyrektor Wykonawcza Programu Narodów 

Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich poinformowała o wyborze Katowic na 

gospodarza Forum. Jako realizację zobowiązania wynikającego ze złożonego wniosku 

zgłaszającego Katowice na organizatora WUF11 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, zwany 

dalej „Rządem”, zawrze z Dyrektor Wykonawczą umowy międzynarodowe – tzw. Host 

Country Agreement oraz Agreement regarding the Arrangements for the Eleventh 

Session of the World Urban Forum in 2022 in Katowice. Umowy tego typu są 

podpisywane każdorazowo przy okazji organizacji Światowego Forum Miejskiego 

(poprzednie sesje Światowego Forum Miejskiego odbywały się m.in. w Kuala Lumpur 

w Malezji w 2018 r. oraz Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w 2020 r.), 

a także innych wydarzeń organizowanych we współpracy z Organizacją Narodów 

Zjednoczonych (np. zorganizowane w Katowicach w 2018 r. XXIV Konferencja Stron 

Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24 oraz XV 

Światowe Forum Zarządzania Internetem w 2020 r.). 

Projektowana ustawa ma stworzyć warunki umożliwiające właściwą organizację XI sesji 

Światowego Forum Miejskiego oraz wypełnienie zobowiązań wynikających z umów 

w sprawie organizacji WUF11. 
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Zobowiązania, do których zobowiązała się strona polska, aplikując o organizację 

WUF11, obejmują wkład finansowy – 8 milionów USD na rzecz Programu Narodów 

Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich (będzie płatny w 4 transzach po podpisaniu 

umowy w sprawie organizacji WUF11 z uwzględnieniem dobrowolnej wpłaty na rzecz 

UN Habitat w wysokości 500 tys. USD1)) oraz wkład rzeczowy. 

Wkład finansowy zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów:  

1) przygotowania WUF11 (w tym m.in. przygotowania publikacji i materiałów 

promocyjnych oraz dokumentów, włączając umowy dotyczące organizacji 

przedsięwzięcia, opracowania strony internetowej wydarzenia, przygotowania sal, 

biur i innych pomieszczeń zgodnie z wymogami ONZ, zespołu ekspertów na miejscu 

w celu zapewnienia sprawnej akredytacji i rejestracji na miejscu, systemu do 

prowadzenia debat on-line, części kosztów związanych z ceremonią otwarcia 

i zamknięcia);  

2) działań w ramach WUF11 (w tym m.in. wsparcia udziału w ww. wydarzeniu 

ekspertów i panelistów z krajów najsłabiej rozwiniętych, organizacji pawilonu 

wystawowego Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich i ONZ, 

wydruku i tłumaczenia dokumentów na sesje forum, opracowania raportu, wizyt 

i misji studyjnych i przygotowawczych personelu Programu Narodów Zjednoczonych 

do spraw Osiedli Ludzkich);  

3) zamknięcia i podsumowania WUF11 (w tym m.in. złożenia, edycji, tłumaczenia 

i wydruku raportu końcowego z WUF11). 

Dodatkowo strona polska pokryje wkład rzeczowy obejmujący w szczególności 

odpowiednią infrastrukturę spełniającą wymagania dla organizacji tak dużego 

przedsięwzięcia: zapewnienie centrum konferencyjnego z niezbędnym zapleczem 

logistycznym dla ok. 20–25 tys. delegatów i wyposażenie obiektu konferencyjnego 

zgodnego z przepisami bezpieczeństwa ONZ w mieście, zapewnienie transportu 

miejskiego lub kolejowego. Organizator będzie także zobowiązany do pokrycia kosztów 

usług tłumaczenia ustnego dla sesji głównych oraz usług związanych z akredytacją 

uczestników i ochroną. 

Ponadto Rząd będzie zobowiązany do przestrzegania postanowień Konwencji dotyczącej 

przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez 

                     
1) Zgodnie z zapisem protokołu ustaleń nr 3/2021 posiedzenia Rady Ministrów w dniu 19 stycznia 2021 r. 
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Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. oraz Konwencji 

o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych przyjętej przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r., których 

Rzeczpospolita Polska jest stroną. Jednocześnie Rząd zapewni, że pomieszczenia, w 

których odbędą się posiedzenia, będą lokalami Organizacji Narodów Zjednoczonych w 

rozumieniu rozdziału II sekcji 2. Konwencji. Związanie umowami nastąpi przez 

podpisanie, na podstawie zgody udzielonej w drodze uchwały Rady Ministrów, zgodnie 

z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 127). Jest to rozwiązanie analogiczne do przyjętego w przypadku umów 

dotyczących XXIV Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w 

sprawie zmian klimatu COP24, Umowy z Krajem-Gospodarzem między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej, Europejską Komisją Gospodarczą Organizacji Narodów 

Zjednoczonych oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i 

Rolnictwa w sprawie „Las2017” – Wspólnej Konferencji 39. Sesji Europejskiej Komisji 

do spraw Leśnictwa (EFC) Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia 

i Rolnictwa (FAO) oraz 75. Sesji Komitetu do spraw Lasów i Przemysłu Drzewnego 

(COFFI) Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych 

(UNECE), która odbyła się w Warszawie w dniach 9–13 października 2017 r., podpisanej 

w Warszawie dnia 5 października 2017 r. oraz Porozumienia między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, 

Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, 

podpisanego w Paryżu dnia 19 kwietnia 2017 r. 

Z uwagi na rozmiar i międzynarodowy charakter WUF11 oraz wyzwania związane z jej 

organizacją, do realizacji których nie są wystarczające przepisy obecnie obowiązujących 

ustaw2), projekt ustawy określa zadania organów administracji publicznej oraz służb 

związane z organizacją WUF11. Wskazane w projekcie zadania dotyczą w szczególności 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dodatkowo, z uwagi na fakt, że są 

to zadania wymagające zaangażowania kilku ministrów i służb, jest zasadne utworzenie 

zespołu koordynującego organizację WUF11. Projekt określa również, z uwagi na 

                     
2) Takie rozwiązania były stosowane w przypadku wydarzeń o skali podobnej do WUF11, np. XXIV 

Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24 oraz 

wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni 

Młodzieży – Kraków 2016 r. 
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potrzeby bezpieczeństwa, szczególne zasady dotyczące realizacji zamówień związanych 

z organizacją wydarzenia. Ponadto w projekcie zaproponowano zasady finansowania 

organizacji WUF11. Na finansowanie zadania planuje się przeznaczyć przede wszystkim 

środki budżetu państwa, przy czym projektowane przepisy szczegółowo regulują, na co 

te środki mogą być wydatkowane.  

2. Światowe Forum Miejskie 

Światowe Forum Miejskie jest flagowym wydarzeniem Programu Narodów 

Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich, a jego głównym celem jest propagowanie 

nowej koncepcji rozwoju miast i osiedli ludzkich, w oparciu o zasady inkluzywnej i 

zrównoważonej gospodarki miejskiej, które zostały określone w Nowej Agendzie 

Miejskiej, przyjętej na konferencji ONZ do spraw mieszkalnictwa i zrównoważonego 

rozwoju-Habitat III w Quito (październik 2016 r.). 

Podejmując uchwałę nr 166/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zgłoszenia Katowic 

na organizatora WUF11, Rada Ministrów miała na uwadze wartość dodaną organizacji 

takiego przedsięwzięcia, jaką jest rozpropagowanie na forum globalnym kluczowych 

kierunków polityki rozwoju gospodarczego (Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju) w 

zakresie dotyczącym przede wszystkim zrównoważonego rozwoju przestrzennego, 

polityki miejskiej, dostępnego mieszkalnictwa oraz spójności terytorialnej miast i 

regionów. Organizacja ww. wydarzenia stanowi także okazję do zaprezentowania 

osiągnięć Rządu oraz władz samorządowych we wdrażaniu programów rewitalizacji 

miast, promowania mobilności miejskiej osób starszych i osób z niepełnosprawnościami 

– program „Dostępność Plus”. 

Światowe Forum Miejskie jest prestiżowym wydarzeniem o skali światowej, 

organizowanym co dwa lata począwszy od 2002 r., skupiającym ludzi polityki, biznesu i 

ekspertów z różnych dziedzin. Poprzednie sesje WUF odbywały się m.in. w Barcelonie, 

Vancouver, Nanjing, Rio De Janerio, Kuala Lumpur, Abu Dhabi. W tym kontekście 

organizacja przez Polskę WUF11 może przyczynić się do „miękkiego” promowania 

interesów politycznych i gospodarczych związanych z realizacją celów Nowej Agendy 

Miejskiej oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. 



5 
 

3. Rozwiązania szczegółowe 

3.1. Zespół do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego 

W celu koordynacji działań organów administracji publicznej zmierzających do 

przygotowania WUF11 projektowana ustawa przewiduje w art. 31 projektu utworzenie 

Zespołu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego, zwanego dalej 

„Zespołem”. Przewodniczącym Zespołu będzie minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego albo wyznaczony przez niego przedstawiciel w randze sekretarza stanu albo 

podsekretarza stanu (art. 4 projektu ustawy). W skład Zespołu będzie wchodzić także 

Pełnomocnik Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w 

Katowicach w roku 2022 oraz przedstawiciele kluczowych dla organizacji WUF11 

organów: ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej „Ministrem 

Spraw Wewnętrznych i Administracji”, ministra właściwego do spraw zagranicznych, 

zwanego dalej „Ministrem Spraw Zagranicznych”, Komendanta Głównego Policji, 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży 

Granicznej, Komendanta Służby Ochrony Państwa, Komendanta Głównego Żandarmerii 

Wojskowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojewody Śląskiego, 

Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Marszałka 

Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Katowice, jak również członek zarządu 

związku metropolitalnego województwa śląskiego i Przewodniczący Komitetu do spraw 

Pożytku Publicznego, a także zapraszani przez Przewodniczącego przedstawiciele innych 

instytucji: na prawach członka (art. 4 ust. 2 projektu ustawy) lub z głosem doradczym 

(art. 4 ust. 3 projektu ustawy). Do zadań Zespołu będzie należeć koordynacja działań 

organów administracji do organizacji WUF11, monitorowanie postępu przygotowań do 

organizacji WUF11 i dokonywanie okresowej oceny stanu przygotowań, a także nadzór 

nad realizacją zadań związanych z organizacją WUF11. W razie konieczności 

Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu (na prawach 

członka) przedstawicieli innych organów lub służb zaangażowanych w organizację 

WUF11. Takie rozwiązanie zapewnia niezbędną przy organizacji tak dużej imprezy 

elastyczność budowania rozwiązań służących koordynacji działań. Zasady pracy Zespołu 

określi przyjęty przez Zespół regulamin pracy. Projekt przewiduje, że po zakończeniu 

WUF11 Zespół zostanie zniesiony (art. 32 projektu ustawy). 
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3.2. Organizacja WUF11 

Projektowane przepisy przewidują wykonywanie przez ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego zadań związanych z organizacją WUF11, które obejmują: 

1) zapewnienie ekspertów na potrzeby merytorycznego przygotowania WUF11; 

2) współpracę z UN-Habitat w zakresie organizacji WUF11; 

3) prowadzenie prac merytorycznych związanych z przygotowaniem zakresu 

programowego WUF11, w tym inicjowanie, koordynacja lub organizacja spotkań 

krajowych i zagranicznych w zakresie prowadzenia polityki miejskiej związanych z 

przygotowaniem WUF11; 

4) przygotowanie wydarzeń związanych z WUF11; 

5) inicjowanie, nadzorowanie i organizacja działań informacyjnych i promocyjnych wraz 

z zapewnieniem obsługi medialnej w związku z organizacją WUF11; 

6) dokonanie w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wpłat na rzecz organizacji 

międzynarodowych, instytucji, programów i funduszy w związku z przyznaniem 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz Miastu Katowice prawa organizacji WUF11; 

7) zapewnienie miejsca, w tym pomieszczeń, do odbycia WUF11 wraz z odpowiednim 

wyposażeniem i infrastrukturą; 

8) zapewnienie przygotowań logistyczno-technicznych WUF11 wraz z kreacją i 

wizualizacją przestrzeni konferencyjnej; 

9) zapewnienie usług związanych z organizacją WUF11, w tym usług cateringowych i 

gastronomicznych oraz związanych z tłumaczeniami i noclegami; 

10) zapewnienie ekspertów i logistyków niezbędnych do organizacji WUF11; 

11) zapewnienie infrastruktury informatycznej i łączy internetowych w miejscu 

odbywania się WUF11. 

Przygotowanie WUF11 będzie wymagało wsparcia placówek zagranicznych 

Rzeczypospolitej Polskiej i ich personelu. W projekcie przewidziano obowiązek Ministra 

Spraw Zagranicznych do udzielenia takiego wsparcia – na wniosek ministra właściwego 

do spraw rozwoju regionalnego.  

Przewidziano również możliwość zlecenia wykonywania niektórych zadań związanych 

z przygotowaniem programowym i promocyjnym WUF11 Instytutowi Rozwoju Miast i 

Regionów (IRMiR), który jest instytutem badawczym nadzorowanym przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Jako instytucja wspierająca władze 
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państwowe oraz samorządowe w procesie optymalnego zarządzania miastami i ich 

obszarami funkcjonalnymi, a także szeroko pojętym kształtowaniem przestrzeni oraz 

rozwojem lokalnym i regionalnym, IRMiR był zaangażowany w przygotowanie wniosku 

aplikacyjnego organizację WUF11. 

Projekt przewiduje również możliwość zlecania organizacjom pozarządowym i 

podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) działań 

informacyjnych i promocyjnych w związku z organizacją WUF11, organizacją punktów 

zapewniających informacje dotyczące miejsca odbywania się WUF11, dojazdu z i do tego 

miejsca oraz informacje turystyczne, a także zadań w zakresie organizacji transportu i 

zapewnienia wolontariuszy niezbędnych do organizacji WUF11.  

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego i Prezydent Miasta Katowice będą 

wykonywali następujące zadania: 

1) działania informacyjne oraz promocyjne dotyczące WUF11, w tym organizacja 

punktów zapewniających informacje dotyczące miejsca odbywania się WUF11, 

dojazdu z i do tego miejsca oraz informacje turystyczne; 

2) w zakresie organizacji transportu w związku z organizacją WUF11 obejmujące: 

a) określenie potrzeb przewozowych uczestników WUF11, 

b) opracowanie planu działań niezbędnych do zapewnienia uczestnikom WUF11 

przewozu zgodnie z potrzebami, o których mowa w lit. a, 

c) zapewnienie pojazdów na potrzeby uczestników WUF11; 

3) w zakresie realizacji programu wolontariatu wspierającego organizację WUF11.  

Szczegółowy podział powyższych zadań między ministrem właściwym do spraw 

rozwoju regionalnego a Prezydentem Miasta Katowice zostanie określony w 

porozumieniu zawartym między ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego 

a Prezydentem Miasta Katowice. Przewiduje się, że sfinansowanie przygotowania Miasta 

Katowice do goszczenia WUF11 nastąpi w dużej mierze ze środków własnych. Należy 

jednak wskazać, że z katalogu zadań wspólnych dla ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego i Prezydenta Miasta Katowice najbardziej kosztowne zadania będą 

realizowane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i finansowane ze 

środków budżetu państwa. 



8 
 

W art. 10 projektu ustawy przewidziano, że Minister Spraw Zagranicznych będzie 

wspierał ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego przy wykonywaniu zadań 

w zakresie obsługi protokolarnej gości Rządu przybywających na WUF11. Szczegółowy 

zakres wsparcia (w tym lista osób objęta dodatkową obsługą protokolarną) zostanie 

uzgodniony między ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a Ministrem 

Spraw Zagranicznych. Koordynatorem obsługi protokolarnej w pozostałym zakresie 

będzie urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

W związku z tym, że istotną kwestią związaną z zapewnieniem właściwego przebiegu 

WUF11 jest zabezpieczenie medyczne, zgodnie z art. 11 projektu ustawy za zapewnienie 

wykonywania zadań w zakresie zabezpieczenia medycznego WUF11 będzie 

odpowiedzialny, co do zasady, Wojewoda Śląski. Art. 11 projektu ustawy dotyczy 

również zakresu zabezpieczenia medycznego WUF11 oraz umów z podmiotami 

wykonującymi działalność leczniczą, które będą wykonywać zadania zabezpieczenia 

medycznego WUF11. W tym miejscu należy wskazać, że istnieją sytuacje, w których 

przepisy obowiązujące nakładają obowiązek finansowania opieki medycznej na ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych z części budżetu państwa, którą dysponuje. Wynika 

to z konieczności zagwarantowania opieki zdrowotnej wąskiej grupie osób, którym z 

uwagi na wagę i specyfikę pełnionych funkcji jest konieczne zagwarantowanie opieki 

medycznej w miejscu ich przebywania. Świadczenia medyczne przysługują takim 

osobom niezależnie od świadczeń określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637) Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady 

Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu, 

przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w razie nagłego zachorowania lub 

urazu, wypadku, zatrucia lub konieczności natychmiastowego leczenia szpitalnego. 

Ponadto Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów oraz 

towarzyszącym im członkom rodzin, a także Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi Senatu, 

prawo do świadczeń opieki leczniczej w ww. zakresie przysługuje również w trakcie 

oficjalnych podróży krajowych i zagranicznych oraz oficjalnych wizyt zagranicznych.  
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Do osób wskazanych w art. 5a ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zaliczają się także członkowie 

personelu dyplomatycznego i konsularnego akredytowanego w Rzeczypospolitej Polskiej 

i ich rodziny, z zastrzeżeniem, że mają prawo do świadczeń zdrowotnych w zakresie 

określonym umowami o świadczenie usług medycznych, które zostały podpisane z ich 

państwami. Interpretując zatem przepis art. 11 projektu ustawy, trzeba mieć na względzie 

takie umowy i ich skutki prawne oraz kompetencje ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych w tym zakresie.  

Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia również finansowanie opieki 

medycznej funkcjonariuszy służb podległych i nadzorowanych, oddelegowanych do 

zabezpieczenia wydarzeń takich jak WUF11.  

Należy mieć także na uwadze ewentualność, że niektórzy uczestnicy WUF11 (np. osoby 

w randze ministra lub innej wysokiej rangi) w trakcie trwania WUF11 będą chcieli odbyć 

spotkania ze swoimi odpowiednikami poza województwem śląskim. Wówczas realizacja 

zobowiązań wojewody nałożona w art. 11 projektu ustawy może napotkać praktyczne 

trudności. Tego typu problemy występowały w przypadku XXIV Konferencji Stron 

Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24, 

podczas której obowiązywała analogiczna ustawa, a która takich przypadków nie 

uwzględniała. 

W związku z powyższym na etapie projektu celowo została wskazana możliwość 

odwołania się do innych przepisów w zakresie zapewnienia opieki medycznej. Celem 

projektu nie jest nałożenie na Wojewodę Śląskiego całości odpowiedzialności za 

zabezpieczenie medyczne i wyłączenie przepisów szczególnych w tym zakresie.  

Zadania zabezpieczenia medycznego obejmują zapewnienie zabezpieczenia świadczeń 

opieki zdrowotnej na rzecz osób uczestniczących w WUF11 oraz towarzyszących jej 

wydarzeń przez wskazanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą gotowych do 

udzielania zwiększonej liczby świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń 

wykonywanych odpłatnie, a także zorganizowanie w miejscu WUF11 punktów pomocy 

medycznej i wykwalifikowanego personelu do udzielania pierwszej pomocy osobom 

znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. W celu zapewnienia 

szybkiego dostępu do informacji oraz możliwie najbardziej sprawnego udzielania 

pomocy medycznej nałożono również obowiązek powołania koordynatora 



10 
 

zabezpieczenia medycznego. Potrzeba zorganizowania stałych punktów pomocy 

medycznej wynika zarówno z charakteru wydarzenia, jak i z wymagań ONZ dotyczących 

WUF11. Usługi szpitalne dla uczestników WUF11 będą dostępne na zasadach ogólnie 

obowiązujących. Realizacja zabezpieczenia medycznego WUF11 będzie się odbywać na 

podstawie umowy zawartej przez Wojewodę Śląskiego z podmiotami wykonującymi 

działalność leczniczą. Zabezpieczenie medyczne objęte będzie finansowaniem ze 

środków budżetu państwa, o których mowa w art. 26 projektu ustawy. 

Z uwagi na potrzebę optymalnego wykorzystania dostępnych środków oraz doświadczeń 

poszczególnych instytucji projekt przewiduje możliwość zlecania przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego wykonywania zadań publicznych 

związanych z organizacją WUF11 organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Tożsame uprawnienie projekt przewiduje dla Prezydenta 

Miasta Katowice – w zakresie zadań realizowanych przez ten organ. Zlecenie przez 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub Prezydenta Miasta Katowice 

wykonywania zadań publicznych związanych z organizacją WUF11 odbywać się będzie 

w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Projekt zakłada, że uczestnicy WUF11 ubiegający się o wydanie wizy krajowej oraz wizy 

Schengen będą zwolnieni z opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku 

wizowego. Zwolnienie to będzie przysługiwać po wykazaniu przez wnioskującego o wizę 

uczestnictwa w WUF11. Ponadto przewidziano, że w przypadku gdy wnioskujący o 

bezpłatną wizę uczestnik WUF11 nie będzie jeszcze zarejestrowany w systemie 

informatycznym, zwolnienie z opłaty będzie przysługiwało po przedłożeniu przez taką 

osobę innego dokumentu potwierdzającego udział. 

3.3. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Projektowana ustawa, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestników WUF11, 

przewiduje szereg rozwiązań szczególnych wynikających z faktu, że w odniesieniu do 

tego wydarzenia obowiązują szczególne uwarunkowania wynikające z umów oraz z 

faktu, że w odniesieniu do tego wydarzenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171). W 

związku z powyższym w art. 16 projektu ustawy proponuje się nałożyć na Wojewodę 
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Śląskiego obowiązek opracowania, po konsultacji ze służbami i instytucjami 

zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa podczas WUF11 oraz Prezydentem 

Miasta Katowice, we współpracy ze służbami Departamentu Bezpieczeństwa Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, planu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego 

podczas WUF11. Plan ten będzie obejmował graficzny plan obiektu (terenu), 

sporządzony odrębnie dla każdego z obiektów (terenów), w których mają być 

przeprowadzone poszczególne wydarzenia w ramach WUF11, wraz z ich opisem, 

uwzględniającym w szczególności dokładne oznaczenie strefy, która będzie pod 

bezpośrednim nadzorem i kontrolą Departamentu Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. Plan powinien także zawierać instrukcję postępowania w przypadku 

pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie poszczególnych wydarzeń 

w ramach WUF11, spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych. Ponadto w planie będą ujęte procedury postępowania w sytuacjach 

kryzysowych oraz monitorowania zagrożeń i alarmowania o nich. Sytuacje kryzysowe w 

projekcie ustawy nie są tożsame z tymi zdefiniowanymi w przepisach ustawy z dnia 

26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, a są pojęciem szerszym i dotyczą 

wszelkich sytuacji, do których będą wzywane służby. Natomiast pojęcie „inne miejscowe 

zagrożenie” (art. 16 ust. 2 pkt 2 projektu ustawy) oznacza zagrożenie niebędące, a 

stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Ponadto w planie będą 

ujęte sposoby zapewnienia zabezpieczenia medycznego i socjalnego. Zabezpieczenie 

socjalne obejmuje między innymi zapewnienie poszkodowanym ciepłej odzieży, koców, 

pożywienia oraz tymczasowego schronienia. 

Wojewoda Śląski przekazuje plan do wiadomości Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, Komendantowi 

Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, 

Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Komendantowi Głównemu Żandarmerii 

Wojskowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendantowi 

Służby Ochrony Państwa, a także, w zakresie objętym właściwością, zarządcy dróg 

znajdujących się na obszarze objętym tym planem. Powyższe wynika z faktu, że 

organizacja WUF11 wiąże się ze szczególnym zagrożeniem terrorystycznym, co wymaga 

zwiększonego udziału służb. Równocześnie, z uwagi na zadania w zakresie organizacji 

ruchu, jest konieczne przekazanie planu podmiotom, które wykonują te zadania. 



12 
 

Wojewoda Śląski ma obowiązek opracować i przekazać plan ww. organom oraz 

zarządcom dróg nie później niż na trzy miesiące przed rozpoczęciem WUF11. Dzięki 

temu zarządcy dróg będą mieli odpowiednią ilość czasu na przygotowanie projektów 

zmian organizacji ruchu dla dróg, które będą objęte planem zapewnienia bezpieczeństwa. 

Przekazanie planu, z uwagi na kwestie bezpieczeństwa, musi być dokonane z 

zachowaniem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa w czasie trwania WUF11 zakłada się, że Wojewoda 

Śląski skorzysta z przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i 

administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) przyznających 

Wojewodzie Śląskiemu uprawnienia do wprowadzenia na terenie województwa 

śląskiego czasowego zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 

przekraczającej 12 ton oraz zakazu przewozu towarów niebezpiecznych. Zakaz taki może 

być wprowadzony w formie aktu prawa miejscowego, w którym jest określony termin i 

obszar jego obowiązywania. Należy podkreślić, że Wojewoda Śląski powinien przy 

wprowadzaniu ww. zakazu uwzględnić potrzebę zapewnienia płynności ruchu.  

Projekt ustawy zakłada, że przetwarzanie przez Policję informacji, w tym danych 

osobowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 projektu ustawy odbywa się na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 360, z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 

2019 r. poz. 125), ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 742), a także w umowach międzynarodowych, których Rzeczpospolita 

Polska jest stroną. W przypadku uzyskania informacji, w tym danych osobowych, od 

innego organu, służby lub instytucji Policja udostępnia je innym organom, służbom i 

instytucjom, po uzyskaniu zgody tego organu, służby lub instytucji, od którego uzyskała 

informację. Zgody udziela się, gdy udostępnienie tych informacji nie utrudni lub nie 

uniemożliwi realizacji zadań tego organu, służby lub instytucji. Informacje, w tym dane 

osobowe, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań Policji 

wynikających z ustawy i usuwa się je ze zbiorów danych osobowych, których 

administratorem jest Komendant Główny Policji, w terminie do 90 dni od zakończenia 

WUF11. Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 projektu ustawy, będą przetwarzane 

przez Policję w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas 

WUF11, a także w celu zapobieżenia popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz 
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wykrywania i ścigania ich sprawców. Na podstawie art. 17 ust. 1 projektu ustawy Policja 

może również przetwarzać informacje, w tym dane osobowe osób zarejestrowanych jako 

uczestnicy WUF11 oraz osób uczestniczących w wydarzeniach towarzyszących lub osób 

współpracujących przy jego organizacji także bez wiedzy i zgody osób, których dotyczą 

te informacje, w terminie do 90 dni od dnia zakończenia WUF11. 

Podkreślenia wymaga fakt, że powyższy przepis nie stanowi normy kompetencyjnej do 

wyłączenia stosowania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. 

Z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas 

spotkań WUF11, na terenie Miasta Katowice zabrania się uczestnictwa w 

zgromadzeniach spontanicznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631). Podkreślenia wymaga, że 

zakaz ten dotyczy jedynie zgromadzeń spontanicznych, tj. organizowanych bez 

uprzedniego zawiadomienia. Tym samym projekt nie wyłącza możliwości organizowania 

zgromadzeń za uprzednim zawiadomieniem i na warunkach określonych w art. 7 i 

następnych ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, ponieważ regulacje 

tej ustawy pozwalają na określenie takich warunków organizowania zgromadzenia, które 

nie zagrozi bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Tym samym należy podkreślić, 

że projekt nie wprowadza ograniczenia w zakresie organizowania zgromadzeń 

publicznych za uprzednim zawiadomieniem i na warunkach określonych w art. 7 i 

następnych ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach. Termin 

obowiązywania zakazu jest skorelowany z terminem odbywania się WUF11. 

3.4. Organizacja transportu 

Zgodnie z wymogami UN Habitat, państwo goszczące WUF11 ma zapewnić 

uczestnikom przewóz z lotniska do głównych hoteli i miejsca WUF11 po rozsądnych 

stawkach komercyjnych. W projekcie ustawy zadania związane z organizacją transportu 

w tym zakresie powierzono do wykonania Prezydentowi Miasta Katowice we współpracy 

z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego (art. 9 ust. 1 pkt 2 projektu 

ustawy). Zadania te obejmują: określenie potrzeb przewozowych uczestników WUF11, 

opracowanie planu działań niezbędnych do zapewnienia uczestnikom WUF11 przewozu 

zgodnie z tymi potrzebami, zapewnienie pojazdów na potrzeby uczestników WUF11. 
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W zakresie organizacji ruchu drogowego proponuje się, aby właściwy zarządca drogi, we 

współpracy ze związkiem metropolitalnym, wykonywał dwa zasadnicze zadania (art. 22 

projektu ustawy). Po pierwsze – aby ustalił wykaz dróg objętych planem bezpieczeństwa 

i dróg rekomendowanych dla uczestników WUF11, uwzględniając potrzeby przewozowe 

uczestników WUF11, przede wszystkim z i na lotnisko oraz do miejsc noclegu. Po drugie 

– aby ustalił plan organizacji ruchu na tych drogach. Przepisy te mają na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa w okolicach miejsca WUF11 oraz usprawnienie organizacji ruchu na 

trasach przewozu uczestników WUF11, z uwagi na fakt, że wzmożenie ruchu wynikające 

z przejazdu uczestników WUF11 może być okresowo znaczne. Jednocześnie w 

projektowanych przepisach wskazano, że wyznaczanie pasów dla autobusów nie będzie 

możliwe na autostradach – co ma na celu zapewnienie odpowiedniej przepustowości tych 

autostrad.  

3.5. Szczególne zasady realizacji zamówień związanych z organizacją WUF11 

Mając na względzie znaczenie oraz termin organizacji WUF11, projekt ustawy (art. 23) 

wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym do udzielania zamówień publicznych 

związanych z organizacją WUF11, których wartość będzie mniejsza niż progi unijne, o 

których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.), nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie projektowane przepisy zachowują 

podstawowe standardy udzielania zamówień publicznych. 

Kolejną zmianą jest możliwość niestosowania zasady jawności udzielania zamówień, 

wynikającej z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Należy 

podkreślić, że celem zasady jawności jest zapewnienie nie tylko uczestnikom 

postępowania, ale także innym zainteresowanym, możliwości zapoznania się 

z informacjami oraz dokumentacją postępowania. Tymczasem ze względu na rangę, 

rozmiar i charakter wydarzenia, jakim jest WUF11, ujawnienie informacji związanych z 

jego organizacją może spowodować istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego 

lub istotnego interesu bezpieczeństwa państwa. Z uwagi na udział Rzeczypospolitej 

Polskiej w układzie z Schengen, umożliwiającym swobodę przemieszczania bez kontroli 

granicznych na dużym obszarze Unii Europejskiej, oraz na położenie geograficzne 

i dostępność Rzeczpospolita Polska może stanowić dogodne miejsce do 

przygotowywania i podejmowania działań skierowanych również przeciwko 
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obywatelom innych państw. Regulacja znajdująca się w art. 23 ust. 5 projektu ustawy ma 

charakter innej tajemnicy ustawowo chronionej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176). 

W związku z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych w art. 23 projektu ustawy proponuje się określenie zasad, 

na jakich mają opierać się zamówienia, w szczególności dotyczących przejrzystości 

i niedyskryminacyjnego mechanizmu wyłaniania wykonawców, w tym zapewnienia 

bezstronności osób prowadzących to postępowanie. Należy podkreślić, że w związku z 

zasadą przejrzystości zamawiający będzie zamieszczał na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej ogłoszenie o udzielanym zamówieniu, a po jego udzieleniu – informacje o 

udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł 

umowę o wykonanie danego zamówienia, albo informację o nieudzieleniu zamówienia. 

Informacja ta ma zostać zamieszczona niezwłocznie. Ponadto ze względu na specyfikę 

zamówień i wiążącą się z nią potrzebą zachowania elastyczności wyłączono stosowanie 

przepisów dotyczących centralnego zamawiającego. Należy podkreślić, że w celu 

uniknięcia nadużyć projekt ustawy zakłada sprawowanie przez Centralne Biuro 

Antykorupcyjne, zwane dalej „CBA”, kontroli nad zamówieniami. Dlatego w 

projektowanych przepisach nałożono na zamawiającego obowiązek informowania CBA 

o wszczynanych postępowaniach o udzieleniu zamówienia oraz o udzielonych 

zamówieniach. W ramach tych informacji zamawiający przekazuje do CBA listę osób 

wykonujących po jego stronie czynności w postępowaniach. Lista taka zawiera PESEL, 

imię (imiona), nazwisko oraz stanowisko służbowe każdej z zaangażowanych w 

realizację zamówienia osoby. Przekazanie do CBA tego zestawu danych wynika z faktu, 

że jedynie komplet tych trzech danych osobowych pozwala na szybką i jednoznaczną 

identyfikację konkretnej osoby. Zaproponowany zestaw danych wypełnia przesłanki 

niezbędności dla prawidłowej realizacji obowiązków nałożonych na CBA, ponieważ 

umożliwi sprawną i efektywną identyfikację zagrożeń, do czego jest niezbędne 

natychmiastowe i pozbawione wątpliwości określenie katalogu podmiotów 

uczestniczących w udzielaniu zamówienia. 

Z uwagi na fakt, że produkty wykorzystywane w trakcie WUF11 powinny służyć 

promowaniu Rzeczypospolitej Polskiej, w projekcie ustawy wprowadzono możliwość 

kierowania się przez zamawiającego kryteriami innymi niż cena, w szczególności 
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zastosowania w odniesieniu do zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych 

kryteriów odnoszących się do aspektów środowiskowych lub społecznych. 

3.6. Finansowanie 

Finansowanie WUF11 ma się odbywać w przeważającej części ze środków budżetu 

państwa. W projekcie ustawy (art. 26) przewidziano maksymalny limit środków 

z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadania związanego 

z zapewnieniem organizacji WUF11 , w łącznej wysokości do 193 326 tys. zł, oraz limity 

kwot w poszczególnych latach: 

1) do 68 420 tys. zł – w 2021 r.; 

2) do 124 906 tys. zł – w 2022 r. 

Ponadto w projekcie ustawy wskazano maksymalny limit wydatków Miasta Katowice 

w latach 2021–2022 na zadania własne związane z przygotowaniami i organizacją 

WUF11 w łącznej wysokości 11 094 tys. zł, w tym w: 

1) 2021 r. – 2 685 tys. zł;  

2) 2022 r. – 8 409 tys. zł.  

W projekcie zastosowano także mechanizm korygujący w przypadku zagrożenia 

przekroczenia limitów wydatków na organizację WUF11 i wskazano ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz Prezydenta Miasta Katowice jako 

podmioty właściwe do monitorowania wydatków i reagowania w przypadku zagrożenia 

przekroczenia tych limitów. 

3.7. Czas służby żołnierzy i funkcjonariuszy w okresie trwania WUF11 

Projektowane art. 27 i art. 28, dopuszczające możliwość przekroczenia ustawowo 

określonego maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu służby, bezpośrednio 

w związku z zabezpieczeniem WUF11, z zachowaniem prawa do nieprzerwanego 

wypoczynku, mają charakter fakultatywny. Przepisy nie nakładają obowiązku pełnienia 

służby w czasie przekraczającym ustawową normę, pozwalają jednak na przyznanie 

w zamian czasu wolnego lub ekwiwalentu pieniężnego. Podobne rozwiązania były 

przyjęte dla organizacji Konferencji COP24. Ponadto charakter przepisów art. 27 i art. 

28 projektu jest ograniczony zarówno czasowo, jak i podmiotowo, tzn. będzie 

obowiązywał wyłącznie w okresie trwania WUF11 i odnosił się tylko do tych 

funkcjonariuszy, którzy zostaną oddelegowani bezpośrednio do zadań związanych z 

zabezpieczeniem WUF11. 
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Projekt w art. 27 zakłada możliwość pełnienia przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej 

służby w okresie trwania WUF11 w przedłużonym czasie, z zachowaniem prawa do 

nieprzerwanego wypoczynku. Przepisy dotyczące ekwiwalentu pieniężnego za pełnienie 

służby w czasie przekraczającym ustawowo określone normy czasu służby żołnierzy 

Żandarmerii Wojskowej zawarto w projekcie ustawy z uwagi na to, że ani w ustawie 

z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431, z późn. zm.), ani w ustawie z dnia 11 września 

2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860, 

z późn. zm.) nie ma przepisów dotyczących wypłat dla nich ekwiwalentu pieniężnego 

z tego tytułu. 

Art. 28 projektowanej ustawy umożliwi pełnienie służby przez – oddelegowanych 

bezpośrednio do zadań związanych z zabezpieczeniem WUF11 – funkcjonariuszy 

Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa w 

czasie przekraczającym ustawowo przypisany maksymalny tygodniowy wymiar czasu 

służby, przy jednoczesnym zapewnieniu prawa do wypoczynku, za co będzie im 

przysługiwać rekompensata pieniężna zgodnie z ustawami kompetencyjnymi. 

Projektowany art. 28 pozwoli na efektywne wykorzystanie potencjału służb podległych 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, tj. umożliwienie funkcjonariuszom 

tych formacji – w miarę konieczności – pełnienia służby w czasie przekraczającym 

ustawowo przypisany maksymalny tygodniowy wymiar czasu służby, przy 

jednoczesnym zapewnieniu prawa do wypoczynku, za co będzie im przysługiwać czas 

wolny lub równoważnik pieniężny zgodnie z ustawami kompetencyjnymi. Kwestia 

zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas tego rodzaju wydarzeń 

międzynarodowych, co WUF11, powinna być priorytetem, a siły i środki służb je 

zabezpieczających powinny być adekwatne do charakteru i skali przedsięwzięcia. Należy 

podkreślić, że zabezpieczenie tego rodzaju wydarzenia, do czasu wystąpienia sytuacji 

nagłej, nie stanowi sytuacji kryzysowej i samoistnie nie jest przesłanką do wprowadzania 

podwyższonej gotowości operacyjnej, dlatego też trzeba zastosować ekstraordynaryjne 

środki pozwalające na dostosowanie sposobu organizacji służby do specyfiki wydarzenia.  

3.8. Pracownicy tymczasowi 

Projekt w art. 29 wskazuje, że w celu realizacji określonych w ustawie zadań ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego związanych z organizacją WUF11 dyrektor 
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generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 

może zawierać umowy świadczenia usług pracy tymczasowej w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1563). Przepis ma charakter fakultatywny. Art. 29 projektu umożliwi 

doraźne i krótkoterminowe zatrudnianie ekspertów, w szczególności z zakresu logistyki, 

organizacji wydarzeń, transportu, promocji czy aranżacji przestrzeni wystawienniczych. 

Rekrutacja pracowników tymczasowych przebiegałaby bardziej efektywnie niż na 

podstawie przepisów dotyczących zatrudniania w instytucjach administracji publicznej. 

Zatrudnienie pracowników tymczasowych będzie miało miejsce jedynie w sytuacji, gdy 

ustawowe obowiązki ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego nie będą 

mogły zostać wykonane zasobami kadrowymi pozostającymi do dyspozycji dyrektora 

generalnego urzędu obsługującego ministra lub gdy zatrudnienie pracowników 

tymczasowych będzie niezbędne ze względu na charakter powierzonych im zadań. 

Analogiczne rozwiązanie było zastosowane w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej 

sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu (Dz. U. poz. 2223, z późn. zm.) i wykorzystane w praktyce przez Ministerstwo 

Środowiska. Ze względu na krótki okres wykonywania powierzonych obowiązków 

realizacja określonych w ustawie zadań ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego związanych z organizacją WUF11 przez pracowników tymczasowych 

będzie optymalnym rozwiązaniem. 

3.9. Obowiązywanie ustawy 

Z uwagi na specyficzny zakres przedmiotowy ustawy przewidziano jej obowiązywanie 

w okresie poprzedzającym WUF11 oraz okres pozwalający na zakończenie spraw 

związanych z WUF11. W związku z tym ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia i będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2022 r. 

4. Zgodność projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Projekt nie wymaga 

przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 
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Projekt ustawy nie zawiera norm technicznych, a także przepisów technicznych 

podlegających procedurze notyfikacji wymaganej zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, stosownie do wymogów art. 5 ustawy 

z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, 

z późn. zm.) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji. 



Nazwa projektu 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją 

w Rzeczypospolitej Polskiej XI sesji Światowego Forum 

Miejskiego w Katowicach w roku 2022 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Funduszy i Polityki Regionalnej 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Wojciech Porczyk, Radca Ministra w Departamencie Spraw 

Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, Zespół do spraw 

Koordynacji Przygotowań Światowego Forum Miejskiego 

w Katowicach w roku 2022 

Tel. 22 273 75 85, e-mail: wojciech.porczyk@mfipr.gov.pl  

Data sporządzenia 

28.05.2021 

Źródło:  

Uchwała nr 166/2018 Rady Ministrów z dnia 

6 listopada 2018 r. w sprawie miasta-kandydata 

do ubiegania się o organizację XI edycji 

Światowego Forum Miejskiego w 2022 r. 

Nr w Wykazie prac  

UD171 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W dniu 6 listopada 2018 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie miasta-kandydata do ubiegania się o 

organizację XI edycji Światowego Forum Miejskiego w 2022 r., dalej zwanego „WUF11”. Uchwała Rady Ministrów 

umożliwiła zgłoszenie kandydatury Rzeczypospolitej Polskiej i Miasta Katowice jako gospodarzy WUF11. W dniu 

20 maja 2019 r. Dyrektor Zarządzająca Programem Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich (UN-

Habitat) Pani Maimunah Mohd Sharif poinformowała o decyzji wyboru Miasta Katowice do organizacji WUF11. 

Forum odbędzie się w czerwcu 2022 r. 

Światowe Forum Miejskie jest flagowym wydarzeniem UN-Habitat odbywającym się co dwa lata i jednym 

z największych pod względem liczby uczestników, obok Konferencji Klimatycznej – COP, w kalendarzu Organizacji 

Narodów Zjednoczonych (ONZ). Głównym celem Forum jest propagowanie nowej koncepcji rozwoju miast i osiedli 

ludzkich, w oparciu o zasady inkluzywnej i zrównoważonej gospodarki miejskiej. Zasady te zostały określone w 

Nowej Agendzie Miejskiej (New Urban Agenda), przyjętej na konferencji ONZ ds. mieszkalnictwa i 

zrównoważonego rozwoju UN-Habitat w Quito (październik 2016 r.). Forum stało się jednym z najbardziej 

rozpoznawalnych międzynarodowych spotkań poświęconych wymianie poglądów i doświadczeń dotyczących 

wyzwań miejskich, rozwoju miast i osiedli ludzkich, ich planowania, projektowania, finansowania, zarządzania m.in. 

w zakresie innowacyjności i zrównoważonego rozwoju. 

Światowe Forum Miejskie gromadzi szerokie, międzynarodowe grono interesariuszy reprezentujących administrację 

centralną i samorządową, organizacje pozarządowe, uczelnie i ośrodki badawcze, sektor prywatny. Podczas IX edycji 

Światowego Forum Miast, które odbyło się w dniach 7–13 lutego 2018 r. w Kuala Lumpur, wzięło udział 

ok. 23 tys. osób, zaś w X edycji tego wydarzenia, które odbyło się w dniach 8–13 lutego 2020 r. w Abu Dhabi, liczba 

uczestników osiągnęła poziom ok. 13 tys. osób (należy jednak zauważyć, że liczba zarejestrowanych uczestników 

wynosiła 19 tys. osób, zaś samo wydarzenie odbyło się w cieniu światowych doniesień o nowych przypadkach 

zachorowania na koronawirusa). 

W ciągu 5 dni w mieście Katowice będącym gospodarzem WUF11 będzie przebywać kilkanaście tysięcy gości 

(planuje się, że liczba uczestników WUF11 w Katowicach może wahać się od 20 do 25 tysięcy), którym należy 

zapewnić bezpieczeństwo. Wśród zaproszonych gości znajdą się również wysokiej rangi przedstawiciele 

administracji publicznej (prezydenci, premierzy, ministrowie etc.). Konieczne jest zatem stworzenie szczególnych 

rozwiązań prawnych zapewniających efektywne współdziałanie instytucji publicznych w zakresie sprawnego 

zorganizowania WUF11, w szczególności: 

1) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zabezpieczenia medycznego; 

2) zapewnienia koordynacji działań informacyjno-promocyjnych oraz obsługi medialnej; 

3) określenia zasad udzielania i realizacji zamówień publicznych związanych z organizacją WUF11; 

4) określenia zasad finansowania organizacji WUF11. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest przygotowanie ustawy, która określi szczególne rozwiązania związane z 

organizacją przez Rzeczpospolitą Polską Światowego Forum Miejskiego, które odbędzie się w czerwcu 2022 r. w 

Katowicach. W projektowanej ustawie zostaną określone zadania organów administracji publicznej i służb, sposób 

ich współpracy oraz wskazane będzie źródło finansowania organizacji WUF11.  
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Rozwiązania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego, obsługi protokolarnej oraz transportu: 

a) do przedmiotowego wydarzenia nie będzie się stosowało przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171), w ustawie proponuje się nałożyć na 

Wojewodę Śląskiego obowiązek opracowania, we współpracy ze służbami Departamentu Bezpieczeństwa 

Narodów Zjednoczonych, planu zapewnienia bezpieczeństwa podczas WUF11, 

b) zadania związane z organizacją transportu zostaną powierzone do wykonania Prezydentowi Miasta 

Katowice, gdyż to na terenie Katowic odbędzie się WUF11, 

c) za zapewnienie zabezpieczenia medycznego ma odpowiadać Wojewoda Śląski, 

d) z uwagi na międzynarodowy charakter imprezy oraz spodziewaną wysoką rangę zaproszonych gości 

organizacja WUF11 wymaga szczególnego nadzoru ze strony służb, zaś koordynację działań służb 

zaangażowanych w organizację WUF11 w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego zapewnia 

minister właściwy do spraw wewnętrznych,  

e) zakłada się przyznanie Policji czasowo szczególnych uprawnień w zakresie przetwarzania informacji, w tym 

danych osobowych o osobach zarejestrowanych jako uczestnicy WUF11 oraz towarzyszących mu wydarzeń 

lub współpracujących przy jego organizacji, 

f) zadania w zakresie obsługi protokolarnej gości WUF11 wykonuje minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego przy wsparciu ministra do spraw zagranicznych. 

Rozwiązania organizacyjno-finansowe: 

a) ustanowienie Zespołu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego, który będzie koordynował 

działania organów administracji publicznej, monitorował postępy przygotowań oraz nadzorował realizację 

zadań związanych z organizacją WUF11, 

b) organizację WUF11 planuje się sfinansować z budżetu państwa oraz budżetu miasta Katowice, 

c) projekt ustawy wskazuje zasady przekazywania środków, ich rozliczania i wydatkowania, 

d) w odniesieniu do zamówień publicznych związanych z organizacją WUF11 wprowadza się rozwiązanie, 

zgodnie z którym udzielanie zamówień publicznych związanych z organizacją WUF11 zostanie wyłączone 

ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

poz. 2019, z późn. zm.), w zakresie, w jakim wartość zamówienia publicznego jest mniejsza niż progi unijne 

w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przy zachowaniu 

podstawowych standardów udzielania zamówień publicznych, 

e) przyznanie ekwiwalentu pieniężnego żołnierzom Żandarmerii Wojskowej, którzy będą pełnić służbę w 

czasie przekraczającym ustawowo określoną normę czasu służby ze względu na realizację zadań 

bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas WUF11, 

f) umożliwienie zatrudnienia dodatkowych pracowników do obsługi WUF11 w ramach urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.  

Oczekiwanym efektem wdrożenia rekomendowanych rozwiązań jest: 

a) sprawne zorganizowanie wydarzenia w zakresie komponentu merytorycznego, komunikacyjno-

promocyjnego oraz logistycznego, a także współpracy międzynarodowej oraz między krajowymi 

instytucjami publicznymi zaangażowanymi w organizację WUF11, 

b) zorganizowanie przedmiotowego wydarzenia przy zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 

zabezpieczenia medycznego, 

c) zapewnienie stabilnego źródła finansowania zadań leżących po stronie Polski jako gospodarza wydarzenia. 

W przypadku braku uregulowań prawnych rangi ustawowej sprawne i bezpieczne przygotowanie WUF11 będzie 

obarczone znacznym ryzykiem. Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na organizację 

WUF11 bez możliwości ograniczenia dostępu do dokumentacji zawierającej istotne z punktu widzenia 

bezpieczeństwa informacje może skutkować trudnymi do oszacowania stratami wizerunkowymi dotyczącymi 

międzynarodowej pozycji Polski – w przypadku wystąpienia działań skierowanych przeciwko obywatelom polskim 

oraz państw trzecich. Tryb przewidziany w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych umożliwia dostęp do ww. informacji osobom niepowołanym. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Organizacja wydarzeń ONZ (np. takich jak WUF11) odbywa się według podobnych standardów bezpieczeństwa 

określonych w międzynarodowych umowach podpisywanych przez kraj gospodarza oraz ONZ. 
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Minister właściwy 

do spraw rozwoju 

regionalnego 

1   realizacja zadań wynikających z 

organizacji WUF11, 

 przewodniczenie Zespołowi do spraw 

organizacji Światowego Forum 

Miejskiego – udział ministra albo 

wyznaczonego przez niego 

przedstawiciela w randze sekretarza stanu 

albo podsekretarza stanu 

Pełnomocnik 

Rządu do spraw 

przygotowania 

Światowego 

Forum Miejskiego 

w Katowicach w 

roku 2022 

1   udział w Zespole do spraw organizacji 

Światowego Forum Miejskiego, 

 analiza prawnych, technicznych i 

ekonomiczno-finansowych uwarunkowań 

przygotowania oraz realizacji WUF11 

Minister właściwy 

do spraw 

wewnętrznych 

1   koordynacja działań służb 

zaangażowanych w przygotowanie i 

organizację WUF11 w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego,  

 udział ministra albo wyznaczonego przez 

niego przedstawiciela, w randze 

sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, 

w Zespole do spraw organizacji 

Światowego Forum Miejskiego 

Minister właściwy 

do spraw 

zagranicznych 

1   wsparcie ministra rozwoju regionalnego w 

zakresie obsługi protokolarnej gości 

WUF11 oraz wsparcie merytoryczne i 

organizacyjne przy WUF11 oraz 

wydarzeniach poprzedzających, 

 udział ministra albo wyznaczonego przez 

niego przedstawiciela, w randze 

sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, 

w Zespole do spraw organizacji 

Światowego Forum Miejskiego 

Szef Agencji 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

1   wsparcie dla bezpieczeństwa i porządku 

publicznego przez zapobieganie 

ewentualnym zdarzeniom o charakterze 

terrorystycznym, 

 udział w Zespole do spraw organizacji 

Światowego Forum Miejskiego lub 

wyznaczonego przez niego Zastępcy 

Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

Szef Centralnego 

Biura 

Antykorupcyjnego 

1   sprawowanie kontroli nad zamówieniami 

związanymi z organizacją WUF11 

Prezydent Miasta 

Katowice 

1   współpraca z ministrem właściwym do 

spraw rozwoju regionalnego przy 

działaniach promocyjnych dotyczących 

WUF11, organizacji transportu oraz 

zapewnienia wsparcia wolontariuszy,  
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 udział w Zespole do spraw organizacji 

Światowego Forum Miejskiego lub 

wyznaczonego przez niego 

Wiceprezydenta Miasta 

właściwi zarządcy 

dróg oraz zarządy 

dróg, w 

szczególności: 

Prezydent Miasta 

Katowice, Miejski 

Zarząd Ulic i 

Mostów w 

Katowicach; 

GDDKiA Oddział 

w Katowicach 

1   przygotowanie planu organizacji ruchu na 

drogach, 

 ustalenie wykazu dróg objętych planem 

oraz dróg rekomendowanych dla 

uczestników WUF11 

Komendant 

Główny Policji 

1   prowadzenie działań w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

 udział w Zespole do spraw organizacji 

Światowego Forum Miejskiego albo 

wyznaczonego przez niego Zastępcy 

Komendanta Głównego Policji  

Komendant 

Główny 

Państwowej Straży 

Pożarnej 

1   prowadzenie działań w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

 udział w Zespole do spraw organizacji 

Światowego Forum Miejskiego albo 

wyznaczonego przez niego Zastępcy 

Komendanta Głównego Państwowej 

Straży Pożarnej 

Komendant 

Główny Straży 

Granicznej 

1   prowadzenie działań wspierających 

zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, w szczególności w zasięgu 

terytorialnym przejść granicznych, 

 udział w Zespole do spraw organizacji 

Światowego Forum Miejskiego albo 

wyznaczonego przez niego Zastępcy 

Komendanta Głównego Straży Granicznej 

Komendant 

Główny 

Żandarmerii 

Wojskowej 

1   prowadzenie działań wspierających dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, 

 udział w Zespole do spraw organizacji 

Światowego Forum Miejskiego albo 

udział Zastępcy Komendanta Głównego 

Żandarmerii Wojskowej lub innego 

przedstawiciela wskazanego przez 

Komendanta Głównego Żandarmerii 

Wojskowej 

Komendant 

Służby Ochrony 

Państwa 

1   prowadzenie działań wspierających dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, 

 udział w Zespole do spraw organizacji 

Światowego Forum Miejskiego albo 

wyznaczonego przez niego Zastępcy 

Komendanta Służby Ochrony Państwa 
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Wojewoda Śląski 1   zapewnienie zabezpieczenia medycznego 

podczas WUF11, 

 opracowanie planu zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego 

podczas WUF11, 

 udział w Zespole do spraw organizacji 

Światowego Forum Miejskiego lub 

wyznaczonego przez niego 

Wicewojewody Śląskiego 

Wojewoda 

Małopolski 

1   udział w Zespole do spraw organizacji 

Światowego Forum Miejskiego lub 

wyznaczonego przez niego 

Wicewojewody Małopolskiego 

Marszałkowie 

Województw 

Śląskiego oraz 

Małopolskiego  

2   udział w Zespole do spraw organizacji 

Światowego Forum Miejskiego lub 

wyznaczonych przez nich 

Wicemarszałków lub członków Zarządu 

Województw 

Związek 

metropolitalny w 

województwie 

śląskim 

1 ustawa z dnia 9 

marca 2017 r. o 

związku 

metropolitalnym w 

województwie 

śląskim (Dz. U. poz. 

730, z późn. zm.) 

 współpraca z zarządcami dróg przy 

ustalaniu dróg objętych planem 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego podczas WUF11 i w 

uzasadnionych przypadkach przy zmianie 

organizacji ruchu, 

 udział przedstawiciela związku 

metropolitalnego w województwie 

śląskim, w randze co najmniej członka 

zarządu, w Zespole do spraw organizacji 

Światowego Forum Miejskiego  

Instytut Rozwoju 

Miast i Regionów 

1   wsparcie merytoryczne w przygotowaniu 

WUF11, 

 wykonanie analiz, ocen i opinii 

dotyczących programu WUF11, 

konsultacja w zakresie doboru ekspertów 

merytorycznych i panelistów 

organizacje 

pozarządowe 

1 ustawa z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1057) 

 minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego oraz Prezydent Miasta 

Katowice mogą zlecać organizacjom 

pozarządowym wykonanie zadań 

określonych w przedmiotowej ustawie, 

polegających m.in. na przygotowaniu 

wydarzeń odbywających się w ramach lub 

przy okazji WUF11 oraz organizacji 

działań informacyjnych oraz 

promocyjnych dotyczących WUF11, 

 udział przedstawiciela Przewodniczącego 

Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 

w Zespole do spraw organizacji 

Światowego Forum Miejskiego  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projektodawca odstępuje od skonsultowania tego projektu z innymi podmiotami, w związku z tym, że proponowane 

rozwiązania wpływają przede wszystkim na organy administracji rządowej oraz na jednostki organizacyjne im 

podległe lub przez nie nadzorowane.  
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Rezygnuje się również z przekazania projektu do opiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

ponieważ zawarte w nim uregulowania dotyczą jednostki samorządu terytorialnego, która dobrowolnie zgłosiła 

swoją kandydaturę jako miejsce organizacji WUF11, natomiast rozwiązania zawarte w projekcie mają charakter 

jednorazowy i nie wpływają trwale na funkcjonowanie samorządu terytorialnego.  

Projekt został przekazany w ramach prekonsultacji dodatkowo do władz Katowic, albowiem decyzją Sekretariatu 

UN-Habitat w tym mieście odbędzie się WUF11. Ponadto o opinię zostały poproszone: 

1) Województwo Śląskie (Urząd Marszałkowski); 

2) Wojewoda Śląski oraz Wojewoda Małopolski. 

Biorąc pod uwagę fakt, że proponowane w projekcie rozwiązania nie dotyczą praw i interesów związków 

pracodawców oraz zadań związków zawodowych (projekt zapewnia jedynie źródło finansowania ekwiwalentów 

pieniężnych dla funkcjonariuszy służb), projekt nie będzie podlegał również opiniowaniu przez reprezentatywne 

organizacje pracodawców i związków zawodowych. Projekt nie dotyczy także spraw, o których mowa w art. 1 ustawy 

z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2232, z późn. zm.). 

Projekt nie podlega także opiniowaniu, konsultacjom ani uzgodnieniom z organami i instytucjami Unii Europejskiej, 

w tym z Europejskim Bankiem Centralnym.  

Projekt ustawy został zamieszczony na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy 

Proces Legislacyjny (www.rcl.gov.pl), zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), w celu udostępnienia go wszystkim zainteresowanym 

podmiotom. Na etapie prac legislacyjnych projekt ustawy nie był przedmiotem zainteresowania ze strony podmiotów 

prowadzących działalność lobbingową w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2019 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [w zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Wydatki ogółem 71 105 000 133 315 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 420 000 

budżet państwa 68 420 000 124 906 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 326 000 

JST 2 685 000 8 409 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 094 000 

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Saldo ogółem -71 105 000 -133 315 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -204 420 000 

budżet państwa -68 420 000 -124 906 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -193 326 000 

JST -2 685 000 -8 409 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 094 000 

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Źródła 

finansowania  

Zadania związane z przygotowaniem WUF11 powinny być finansowane w pierwszej kolejności w 

ramach środków ujętych w budżetach poszczególnych dysponentów części budżetowych – jako 

zadania statutowe należące do właściwości poszczególnych ministrów i służb im podległych lub 

nadzorowanych (bez przekraczania limitów). 

Ponieważ WUF11 jest dużym przedsięwzięciem i niektóre zadania wykraczają poza zakres 

standardowych działań, projektowana ustawa zakłada dofinansowanie istotnych dla organizacji 
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WUF11 zadań z rezerwy celowej. Proponowany podział środków na poszczególne lata w budżecie 

państwa: 

1) w roku 2021 – do 68 420 tys. zł, w tym 2 000 tys. zł dla JST (Urząd Miasta Katowice) na 

zadania zlecone przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego związane z 

promocją WUF11; 

2) w roku 2022 – do 124 906 tys. zł, w tym 2 341 tys. zł dla JST (Urząd Miasta Katowice) na 

zadania zlecone przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego związane z 

zapewnieniem transportu dla uczestników WUF11 i realizację programu wolontariatu oraz 

działania promocyjno-informacyjne, oraz 915 tys. zł dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

na zadania związane z zabezpieczeniem medycznym. 

W roku 2021 dobrowolna wpłata na rzecz UN-Habitat w wysokości 500 tys. USD oraz pierwsza 

transza wkładu finansowego w wysokości 1 500 tys. USD zostaną sfinansowane w ramach 

zabezpieczonych w części 34 – Rozwój regionalny środków w kwocie 7 920 tys. zł, które zostały 

ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu 

państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422). 

Proponowany podział środków na poszczególne lata w budżecie JST (Urząd Miasta Katowice) na 

zadanie własne związane z przygotowaniami i organizacją WUF11: 

1) w roku 2021 – do 2 685 tys. zł; 

2) w roku 2022 – do 8 409 tys. zł. 

Ponadto, oszacowany w kwocie 400 tys. zł przez Ministerstwo Obrony Narodowej, koszt 

zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej ze względu na 

realizację dodatkowych zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas 

WUF11 zostanie zaplanowany w ramach limitu wydatków w części 29 – Obrona narodowa. Koszt 

ten nie zostanie zaliczony do limitu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, gdyż zgodnie z art. 50 

ust. 6 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wspomniany limit nie dotyczy 

wydatków obronnych w części budżetu państwa „obrona narodowa” oraz w dziale „obrona 

narodowa” w innych częściach budżetu państwa. 

Dodatkowe zadania Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży 

Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 

związku z zabezpieczeniem WUF11, które zostały oszacowane przez Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w roku 2022 na kwotę 13 000 tys. zł, zostaną sfinansowane w 

następujący sposób: 

1) 8 000 tys. zł – w ramach limitu rezerwy celowej na rok 2022, na zadania związane z 

organizacją WUF11, w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków na 2021 r. w związku 

ze zmianą przeznaczenia rezerwy celowej na 2021 r. na dodatkowe zadania ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego, finansowane z oszczędności w rezerwach 

celowych wskazanych przez Ministerstwo Finansów; 

2) 5 000 tys. zł – w ramach limitów wydatków budżetu państwa w części 42, 56 oraz 57 

zaplanowanych na rok 2022 bez ich zwiększania. W związku z powyższym kwota 

maksymalnego limitu wydatków na lata 2021–2022 wyniesie 193 326 tys. zł. 

Organy i służby, dla których nie są przewidziane w projekcie ustawy środki, realizują zadania 

określone w projekcie ustawy w ramach swoich zadań statutowych; wydatki budżetu państwa 

związane z tym są pokrywane w ramach limitu wydatków budżetu państwa zaplanowanego na dany 

rok, w tym limitu wynagrodzeń, bez konieczności jego powiększania. Dotyczy to w szczególności 

zadań ministra właściwego do spraw zagranicznych. 

Dodatkowe 

informacje, 

w tym 

wskazanie 

źródeł 

danych i 

przyjętych 

do obliczeń 

założeń 

Wstępna kalkulacja kosztów w związku z organizacją WUF11 przedstawia się następująco (podano 

kwoty orientacyjne): 

a) wynajem powierzchni na organizacją WUF11 oraz organizacja logistyczno-techniczna wraz 

z kreacją przestrzeni konferencyjnej oraz dostosowaniem do podwyższonych standardów 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 140 000 tys. zł, 

b) działania informacyjno-promocyjne wraz z działaniami medialnymi 17 000 tys. zł (w tym 

zadania zlecone dla JST – Urząd Miasta Katowice, związane z promocją), 

c) wsparcie eksperckie dla ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w związku z 

pracami programowymi WUF11 4 100 tys. zł,  

d) inne usługi 4 811 tys. zł (w tym zadania zlecone dla JST – Urząd Miasta Katowice, związane 

z transportem oraz programem wolontariatu), 
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e) podróże krajowe i zagraniczne pracowników ministerstwa oraz organizacja spotkań 

konsultacyjno-eksperckich 600 tys. zł, 

f) obowiązkowa składka na rzecz UN-Habitat 32 000 tys. zł, 

g) zabezpieczenie medyczne 915 tys. zł, 

h) koszty JST (budżet Urzędu Miasta Katowice) 11 094 tys. zł związane z zadaniami własnymi, 

i) dodatkowe zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa WUF11 – 8 000 tys. zł.  

Dane zostały oszacowane przez służby ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na 

podstawie kosztów poniesionych przy okazji organizacji Konferencji COP24 (lit. a), innych działań 

danego typu prowadzonych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego (lit. b–e) oraz kosztorysów przedstawionych przez przedstawicieli Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego oraz Urzędu Miasta Katowice (lit. g–h), oraz szacunków przedstawionych przez 

służby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (lit. i). Ostateczny harmonogram 

płatności składki na rzecz UN Habitat w wysokości 32 mln zł, czyli 8 mln USD (lit. f), będzie 

wynikiem negocjacji z UN Habitat. 

W roku 2021 dobrowolna wpłata na rzecz UN-Habitat w wysokości 500 tys. USD oraz pierwsza 

transza wkładu finansowego w wysokości 1 500 tys. USD zostaną sfinansowane w ramach 

zabezpieczonych w części 34 – Rozwój regionalny środków w kwocie 7 920 tys. zł, które zostały 

ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu 

państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł, 

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężny

m 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, 

w tym 

wskazanie 

źródeł 

danych i 

przyjętych 

do obliczeń 

założeń  

Projektowana ustawa nie wpłynie trwale na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 

Jednakże fakt organizacji WUF11 w Polsce może oznaczać dodatkowe dochody dla przedsiębiorstw, 

przede wszystkim z branży turystycznej, logistycznej i pokrewnych. Dotyczyć to będzie głównie 

firm działających w Katowicach i w innych miastach na Śląsku, ale również działających na terenie 

województwa małopolskiego. 

Dodatkowo uczestnicy i goście WUF11 będą w trakcie pobytu w Polsce kupować towary i usługi. 

W 2019 r. przeciętnie dziennie turysta zagraniczny wydawał 65 USD (publikacja Ministerstwa 

Sportu i Turystyki: Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2019 r.). Przyjmując, że 

każdy z uczestników WUF11 (szacunkowa liczba uczestników 20–25 tys.) będzie przebywał w 

Polsce średnio 4 dni, kwota, która zostanie wydana, może oscylować w granicach 5–6,5 mln USD. 

Projektowana ustawa nie będzie miała trwałego wpływu na rodzinę, obywateli i gospodarstwa 

domowe w związku z planowanymi wypłatami ekwiwalentów dla funkcjonariuszy służb. Projekt nie 

wpłynie na osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze. 
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8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Projektowana ustawa nie wprowadza żadnych dodatkowych obciążeń regulacyjnych. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowana ustawa nie będzie miała trwałego wpływu na rynek pracy. Może wystąpić czasowe oddziaływanie 

związane z potrzebą zatrudnienia dodatkowych osób do realizacji zadań związanych z organizacją WUF11. 

Organizacja WUF11 może czasowo korzystnie wpłynąć na sytuację przedsiębiorstw, przede wszystkim z branży 

turystycznej, logistycznej i pokrewnych. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie 

wpływu 

Brak bezpośredniego wpływu na pozostałe obszary.  

Organizacja WUF11 wiąże się ze wzmożonymi czynnościami mającymi na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa publicznego, co może wiązać się z czasowymi (ok. 2 tygodnie) zmianami organizacji 

transportu w Katowicach, jego okolicznych miejscowościach i na drogach dojazdowych. Organizacja 

WUF11 wpłynie pozytywnie na gospodarczy rozwój regionu i miasta Katowice, z uwagi na 

zwiększone dochody dla przedsiębiorstw, przede wszystkim z branży turystycznej, logistycznej 

i pokrewnych. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Zadania wynikające z projektowanych przepisów będą realizowane w latach 2021 i 2022. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Projekt ustawy przewiduje ustanowienie Zespołu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego. 

Przewodniczący Zespołu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego przedstawi Radzie Ministrów 

informację dotyczącą realizacji zadań Zespołu w terminie określonym w ustawie. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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