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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 1006) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

oraz niektórych innych ustaw ma na celu złagodzenie zawartych w ustawie wymogów 

związanych z organizacją imprez masowych (w szczególności meczów piłki nożnej) oraz 

eliminację nadmiernego rygoryzmu przepisów obowiązującej ustawy w zakresie odnoszącym 

się do ich organizatorów. 

Jednocześnie ustawa zaostrza przepisy karne odnoszące się do uczestników masowych 

imprez sportowych, w szczególności tych, którzy dopuścili się czynu karalnego o charakterze 

chuligańskim. 

Pierwszą z wprowadzonych zmian jest nadanie nowego brzmienia przepisowi art. 6 

ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, zwanej dalej „ustawą o b.i.m.”, który 

dostosowany zostaje do normy zawartej w art. 3 pkt 10 ustawy o b.i.m., który określa, że 

regulamin obiektu (terenu) jest opracowywany przez jego właściciela (posiadacza, 

użytkownika lub zarządzającego obiektem lub terenem), a nie organizatora imprezy masowej, 

który obiekt najczęściej jedynie wynajmuje na czas organizacji imprezy masowej. 

Zmiana przepisu art. 11 ust. 3 ustawy o b.i.m. skraca z 60 do 30 dni termin 

przechowywania przez organizatora imprezy masowej materiałów zgromadzonych podczas 

utrwalania przebiegu imprezy masowej, niezawierających dowodów pozwalających na 

wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub 

dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań. 
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Nowy art. 11a wprowadza do zmienianej ustawy podstawy prawne działania 

istniejących już przy wojewodach zespołów interdyscyplinarnych do spraw bezpieczeństwa 

imprez masowych, które dotychczas powstają na podstawie zarządzeń wojewodów, zgodnie 

z rekomendacjami Komendanta Głównego Policji. 

W pracach istniejących zespołów uczestniczą m. in. przedstawiciele organów 

administracji szczebla wojewódzkiego, przedstawiciele organów porządku prawnego – sądy, 

prokuratura, służby porządku publicznego i ratownictwa, przedstawiciele przewoźników 

organizujących zbiorowe przejazdy uczestników imprez sportowych oraz przedstawiciele 

związków i klubów sportowych.  

Art. 11a zakłada obligatoryjność powoływania takich zespołów przez wojewodów, 

a także wprowadza do ustawy jednolite dla wszystkich zasady dotyczące ich składu i zadań. 

W dodawanym art. 12a (w projekcie ustawy był to art. 3a) ustawa uprawnia ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej do dofinansowania programów edukacyjnych, 

informacyjnych i szkoleniowych, których celem będzie poprawa stanu bezpieczeństwa 

masowych imprez sportowych i zwalczanie negatywnych zjawisk w sporcie. 

Istotnym zmianom uległ art. 13 ustawy, w którym: 

– ogranicza się zakres przetwarzanych danych identyfikujących osoby uczestniczące 

w meczu piłki nożnej wyłącznie do imienia, nazwiska oraz numeru PESEL, a w razie, gdy nie 

został on nadany – rodzaju, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość. Oznacza 

to, że ustalenie wizerunku uczestnika meczu będzie dokonywane na podstawie wizerunku 

zgromadzonego w bazie PESEL oraz nagrań monitoringu stadionowego, 

– obowiązek wyposażania obiektu w kompatybilne, elektroniczne systemy identyfikacji 

osób i sprzedaży biletów, ogranicza się do obiektów na których organizowane są mecze piłki 

nożnej rozgrywane w ramach trzech najwyższych ligowych klas rozgrywkowych rywalizacji 

mężczyzn, 

– znosi się obowiązek nadawania uczestnikom meczów piłkarskich numerów 

identyfikacyjnych, 

– dane zgromadzone w systemach służących identyfikacji osób będą przechowywane 

przez 2 lata od daty ostatniego zakupu biletu wstępu (nie od daty upływu ważności numeru 

identyfikacyjnego) albo upływu okresu obowiązywania orzeczonego wobec uczestnika meczu 

zakazu. 
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Jedną z najważniejszych zmian jest nowelizacja przepisów art. 14 ustawy o b.i.m., które 

regulują zagadnienia związane z prawem odwołania się od nałożonego na uczestnika meczu 

piłkarskiego klubowego zakazu stadionowego. 

Zgodnie z art. 14 ustawy zakaz klubowy może nałożyć organizator meczów piłki nożnej 

(może to być klub lub związek sportowy). Zgodnie z dotychczasowymi przepisami osobie 

ukaranej zakazem klubowym przysługiwało prawo złożenia odwołania do właściwego 

podmiotu prowadzącego rozgrywki.  

W miejsce tego rozwiązania ustawa wprowadza rozwiązanie polegające na przyznaniu 

prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do tego samego podmiotu, 

który zakaz klubowy wydał. 

W art. 15, w nowym ust. 2a, w odniesieniu do kibiców będących cudzoziemcami, którzy 

nabyli bilet poza terytorium Polski znosi się obowiązki wynikające z art. 15 ust. 1 i 2 czyli 

obowiązek okazywania dowodu tożsamości podczas zakupu oraz umieszczania na bilecie 

danych, o których mowa w art. 13 ust. 4 ustawy o b.i.m. 

Ponadto na meczach odbywających się w ramach rozgrywek FIFA lub UEFA na bilecie 

wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do wstępu na takie imprezy będzie musiał być 

umieszczony numer miejsca siedzącego. 

Na wszystkich innych meczach piłkarskich w wyznaczonych sektorach stadionu ustawa 

wprowadza możliwość udostępniania miejsc stojących (stanowi tak nowy art. 17a). 

Na bilecie wstępu na takie imprezy nie będzie umieszczany numer miejsca.  

Nowy przepis art. 16a nakłada obowiązek konsultowania projektów budowlanych 

stadionów z właściwym miejscowo z komendantem wojewódzkim (Stołecznym) Policji, 

właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej oraz 

właściwym związkiem sportowym, w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury 

wpływającej na bezpieczeństwo osób uczestniczących w meczach piłki nożnej. 

Rozwiązanie to jest kontynuacją przepisu art. 78, który był przepisem przejściowym 

i dotyczył projektów przebudowy stadionów, istniejących w dniu wejścia w życie ustawy. 

Art. 25 ustawy przewiduje możliwość skrócenia z 30 do 14 dni przed planowaną 

imprezą – nowy ust. 1a) określonego ustawą terminu na złożenie wniosku o pozwolenie na 

organizację imprezy masowej. 



– 4 – 

 

Skrócenie terminu możliwe będzie jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności gdy organizacja imprezy wynika z przyczyn nagłych pod 

warunkiem jednak, że charakter imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu, na którym 

impreza ma się odbyć. 

Do istotnych należy zaliczyć również zmianę art. 31 ust. 4 ustawy o b.i.m., która nadaje 

fakultatywny charakter podjęciu decyzji o przerwaniu imprezy masowej. 

Rozwiązanie to zostało uzupełnione o dodatkową przesłankę jaką powinien uwzględniać 

organ przy wydawaniu decyzji o przerwaniu imprezy masowej (nowy ust. 4a) to jest 

zagrożenie bezpieczeństwa, które może spowodować przerwanie imprezy masowej. 

Zmiany proponowane w art. 36, art. 38 oraz art. 39 ustawy o b.i.m. mają umożliwić 

przekazywanie oraz pozyskiwanie informacji o bezpieczeństwie imprez masowych przez 

komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji oraz komendantów powiatowych 

(rejonowych, miejskich) Policji bezpośrednio od podmiotów określonych w ustawie, 

z wyłączeniem pośrednictwa Komendy Głównej Policji.  

W dniu 20 maja 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw 

Obywatelskich dotyczący organizacji imprez masowych i odpowiedzialności karnej za 

niezastosowanie się do polecenia wydanego na podstawie regulaminu obiektu (terenu) lub 

regulaminu imprezy masowej. 

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. 

o bezpieczeństwie imprez masowych, w części zawierającej słowa „regulaminu obiektu 

(terenu) lub regulaminu imprezy masowej”, jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. 

Mając na uwadze treść wyroku ustawa zmienia brzmienie art. 54 ust. 1 ustawy o b.i.m. 

i usuwa z przepisu art. 54 ustawy odniesienia do regulaminu imprezy masowej oraz 

regulaminu obiektu i stanowi, że podstawą odpowiedzialności karnej będzie niewykonanie 

polecenia lub wezwania wydanego na podstawie ustawy o b.i.m. 

Zmiana w art. 60 ust. 4 ustawy ma na celu wykluczenie możliwości ukarania za czy 

polegający na nieznacznym ograniczeniu możliwości rozpoznania wizerunku. 

Natomiast nowy przepis ust. 5 dodany w art. 60 ustawy wprowadza odpowiedzialność 

karną w stosunku do osoby, która działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub 

używając niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej 
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napaści na członka służby porządkowej lub służby informacyjnej w czasie i miejscu trwania 

imprezy masowej. 

Propozycja dotycząca art. 65 ust. 1 i 2 ustawy uzupełnia zawarty w tych przepisach 

katalog o wykroczenie przewidziane w art. 50a Kodeksu wykroczeń i stanowi, że 

w przypadku gdy wykroczenie z art. 50a Kodeksu wykroczeń, popełnione zostało w związku 

z masową imprezą artystyczno-rozrywkową sąd będzie miał możliwość orzeczenia wobec 

sprawcy dodatkowo środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 

lat.  

W przypadku gdy wykroczenie zostało popełnione w związku z masową imprezą 

sportową, w tym meczem piłki nożnej, wówczas orzeczenie takiego środka karnego będzie 

obligatoryjne.  

W nowym ust. 2a w art. 65 ustawy proponuje się wprowadzenie możliwości orzeczenia 

środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masowa na okres od 2 do 6 lat również 

wobec sprawcy wykroczenia o charakterze chuligańskim lub wykroczenia, o którym mowa 

w art. 50a Kodeksu wykroczeń, nawet jeżeli nie zostały one popełnione w związku z imprezą 

masową, ale pod warunkiem, że udział sprawcy w imprezie masowej zagraża dobrom 

chronionym prawem.  

W nowelizacji art. 66 ustawy ulegają rozszerzeniu podstawy obligatoryjnego orzekania 

środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę sportową. 

W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia proponuje się rozszerzenie 

katalogu wykroczeń, za popełnienie których w związku z imprezą masową stosowany jest 

tryb przyspieszony (art. 90 § 3 pkt 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). 

Rozszerzenie to dotyczy czynu z art. 50a Kodeksu wykroczeń.  

W ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich proponuje się rozszerzenie  katalogu 

czynów karalnych, określonych w art. 1 § 2 pkt 2 lit.b tej ustawy, również o to samo 

wykroczenie.  

Zmiana w art. 41b § 1 Kodeksu karnego wprowadza możliwość orzekania zakazu 

wstępu na imprezę masową również na sprawcę występku o charakterze chuligańskim, gdy 

jego udział w imprezie masowej zagraża dobrom prawnie chronionym, nawet jeżeli 

popełniony przez niego czyn nie był związany z imprezą masową.  
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. w oparciu 

o projekt komisyjny (druk sejmowy nr 2874).  

Projekt ustawy został skierowany do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz 

Komisji Spraw Wewnętrznych, która w dniu 10 czerwca 2015 r. przedstawiła swoje 

sprawozdanie wraz ze zmianami. 

Najpoważniejsze zmiany polegały na: 

– rezygnacji z dodawania definicji przejazdu zorganizowanej grupy uczestników 

masowej imprezy sportowej, 

– rezygnacji ze zmian przepisów określających liczbę członków służb porządkowych 

w art. 6 ustawy, 

– usunięcia z projektu ustawy przepisu uprawniającego do odwołania się od 

zastosowania zakazu klubowego do właściwego sądu administracyjnego, 

– rezygnacji z wprowadzenia przepisu, który uprawniał organizatora do odmowy wstępu 

na imprezę osobie, która w jego ocenie może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa 

imprezy, 

– rezygnacji z dodania przepisu sankcjonującego znieważenie członka służby 

porządkowej lub informacyjnej. 

W trakcie II czytania złożono poprawkę, która wprowadzała nowy przepis art. 17a, 

który określał zasady dotyczące kwestii udostępniania miejsc stojących podczas meczów piłki 

nożnej. 

W III czytaniu, które miało miejsce na 96. posiedzeniu Sejm uchwalił ustawę wraz 

z poprawką. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) W art. 1 w pkt 5, w zmienianym art. 13 w ust. 4 uchylone zostały przepisy pkt 2, 4 i 5 

określające dane dotyczące uczestników meczu piłki nożnej. Tym samym ust. 4 zawierał 

będzie jedynie pkt 1 i 3, które stanowią, że zakres przetwarzanych danych będzie obejmował 



– 7 – 

 

imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika, a jeżeli numer ten nie został nadany to rodzaj, 

serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

W związku z powyższym należy ujednolicić brzmienie innych przepisów ustawy, które 

odsyłają do art. 13 ust. 4 pkt 1 i 3, a w innych miejscach do art. 13 ust. 4. 

Dotychczas zakres tych odesłań był różny obecnie, po uchyleniu pkt 2, 4 i 5, zakres 

odesłań jest identyczny. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1: 

a) w pkt 5 w lit. a, w ust. 2c skreśla się wyrazy „pkt 1 i 3”, 

b) w pkt 7 w lit. a, w ust. 1 i 2 skreśla się wyrazy „pkt 1 i 3”; 

 

2) W art. 1 w pkt 5 w zmienianym art. 13 w ust. 8 i 9 wskazano zakres danych 

gromadzonych w systemach elektronicznych służących do identyfikacji uczestników meczów 

piłki nożnej. 

Należy zauważyć, że wskazane w ust. 8 w pkt 2 dane, o których mowa w art. 22 ust. 1 

pkt 1 lit. c obejmują dane osób wobec których został wydany zakaz klubowy co pokrywa się 

z treścią pkt 3, który nakazuje gromadzić informacje o zastosowanych zakazach klubowych. 

Takie dodatkowe informacje dotyczą nie tylko zakazów klubowych ale i zakazów 

orzeczonych przez sądy, gdyż sąd w wyroku może nakładając obowiązek, określić imprezy 

masowe, w czasie trwania których obowiązek ten ma być wykonywany, wskazując 

w szczególności nazwy dyscyplin sportowych, nazwy klubów sportowych oraz zakres 

terytorialny imprez, których obowiązek dotyczy. 

W świetle powyższego wyodrębnienie w pkt 3 „informacji” wyłącznie w zakresie 

odnoszącym się do zakazów klubowych nie jest prawidłowe.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 5 w lit. f: 

a) w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) informacje o zastosowanych zakazach, w tym przekazane przez organizatorów 

imprez masowych”, 

b) w ust. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3) informacje o zastosowanych zakazach, w tym przekazane przez organizatorów 

imprez masowych”; 

 

3) Jednym z najważniejszych zagadnień zawartych w projekcie ustawy było wyraźne 

wskazanie w art. 14 ust. 8a – dodany w projekcie ustawy, że od orzeczenia zawierającego 

zakaz klubowy osoba nim ukarana ma prawo wniesienia skargi do właściwego sądu 

administracyjnego. W ustawie przyjętej przez Sejm zrezygnowano z tego przepisu. 

W trakcie prac sejmowych nad ustawą stwierdzono, że uprawnienie takie przysługuje 

ukaranemu pomimo nie zapisania go w ustawie, a znajduje ono swe źródło w postanowieniu 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2012 r. sygn. I OSK 2220/12). 

Mimo tego, iż stwierdzono, że orzecznictwo sądu administracyjnego po wejściu w życie 

nowelizacji zachowa aktualność sądzić można, że kwestia ta będzie budzić wątpliwości 

i może się stać przedmiotem dociekań kolejnych składów orzekających, zwłaszcza po 

stwierdzeniu, że mimo przyznania takiego uprawnienia w projekcie ustawy Sejm usunął 

przepis z tekstu uchwalonej ostatecznie ustawy. 

Dlatego należy wyraźnie stwierdzić, że tak istotne uprawnienie jak prawo wniesienia 

skargi do sądu administracyjnego powinno być zawarte w ustawie i jednoznacznie określać 

prawa jednostki w zakresie prawa do sądu. 

Domniemanie, że osoby będące adresatem przepisu znają nie tylko treść ustawy (która 

stanowi, że orzeczenie jest ostateczne) ale także rozległe orzecznictwo sądów, nie znajduje 

niestety odzwierciedlenia w poziomie świadomości prawnej obywateli. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 6: 

a) w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem, 

b) dodaje się lit. e w brzmieniu: 

„e) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. Od orzeczenia o zastosowaniu zakazu klubowego przez podmiot, 

o którym mowa w ust. 1, osobie ukaranej służy prawo wniesienia skargi do 

właściwego sądu administracyjnego.”; 
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4) W art. 1 w pkt 7 w lit. b ustawa odnosi się do meczów rozgrywanych w ramach 

rozgrywek FIFA lub UEFA, nie precyzując bliżej podanych skrótów.  

Jako prawidłowy wzór dla zapisania w ustawie takiego skrótu można wskazać już nie 

obowiązujący przepis art. 68d ustawy o b.i.m., który mówi o „Unii Europejskich Związków 

Piłkarskich (Union of European Football Associations) zwanej „UEFA”. 

Skróty te można zawrzeć w zmienianym przepisie albo w art. 3 ustawy, w nowym 

pkt 20. 

 

5) W art. 1 w pkt 7 w lit. b należy zmienić redakcję przepisu, gdyż z jego treści nie 

wynika jednoznacznie gdzie odbywać się będzie mecz, na który cudzoziemiec kupił bilet, ani 

gdzie kupił ten bilet. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 7 w lit. b, w ust. 2a wyrazy „jeżeli otrzymują bilet wstępu lub inny 

dokument uprawniający do przebywania na meczu piłki nożnej poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej” zastępuje się wyrazami „jeżeli bilet wstępu lub inny dokument 

uprawniający do przebywania na meczu piłki nożnej otrzymują poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,”; 

 

6) w art. 1 w pkt 18 należy zmienić treść dodawanego przepisu i: 

– zastąpić liczbę mnogą wyrazów „wydanych na podstawie” na liczbę pojedynczą, gdyż 

konsekwencją pozostawienia obecnego brzmienia będzie konieczność udowodnienia 

niezastosowania się do kilku wezwań lub poleceń porządkowych, 

– dodać dodatkowy element opisu wykroczenia w nim ujętego w postaci wyrażenia 

„w miejscu i w czasie imprezy masowej” tak jak określają to znamiona czynów wskazane 

w art. 55, art. 56, art. 57a, art. 60 ust. 3 i 5 oraz w art. 61. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 18, w ust. 1 wyraz „wydanych” zastępuje się wyrazem „wydanego” oraz 

po wyrazie „informacyjne,” dodaje się wyrazy „w miejscu i w czasie imprezy masowej”; 
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7) W dodawanym art. 66 należy ujednolicić terminologię i w miejsce wyrazu „czyn” 

zastosować wyraz „przestępstwo” gdyż różna terminologia może prowadzić do rozważań 

o jej przyczynach i poszukiwaniu odmienności interpretacyjnych. 

– w art. 1 w pkt 21, w art. 66 wyrazy „sprawców czynów” zastępuje się wyrazem 

„przestępstw”. 

 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


