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Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Kultury Fizycznej, 

Sportu i Turystyki wnosi projekt ustawy: 

 

- o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 

imprez masowych. 

 
Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem ustawy 

został upoważniony poseł Ireneusz Raś . 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 

(-) Ireneusz Raś 

  

 

 
 



 

 

 

 

 
P R O J E K T  

 

USTAWA 

z dnia                   2017 r.  

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2139, z późn. zm.) w rozdziale 10 dodaje się art. 77a w brzmieniu: 

 Art. 77a. W przypadku meczów Turnieju Finałowego Młodzieżowych Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO U21 Polska 2017 nie stosuje się przepisów art. 15 ust. 1 

i 2.” 

Art. 2. Przepis art. 77a ustawy zmienianej w art. 1 traci moc z dniem 1 lipca 2017 r.  

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

1. Cel projektowanych zmian 

Celem przedkładanej nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych jest 

temporalne zawieszenie przepisów art. 15 ust. 1 i 2 obecnie obowiązującej ustawy o 

bezpieczeństwie imprez masowych w związku z organizacją Turnieju Finałowego 

Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO U21 Polska 2017. 

Turniej ten organizowany jest przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich 

(UEFA), wspólnie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej w terminie 16-30 czerwca 2017 

r. na terenie 6 miast Gospodarzy w Polsce (Bydgoszcz, Gdynia, Kielce, Kraków, 

Lublin i Tychy). 

Ze względu na charakter turnieju obejmującego rywalizację zespołów młodzieżowych 

adresatem biletów wstępu na mecze są w dużej mierze grupy dzieci i młodzieży 

szkolnej oraz sportowej oraz rodziny z dziećmi. 

Wprowadzenie zmiany skutkującej czasowym wyłączeniem stosowania przepisów art. 

15 ust. 1 i 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych umożliwi większy udział 

zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej poprzez odejście od szczegółowej 

procedury uzyskiwania danych osobowych od każdej z osób i tym samym ułatwienie 

procesu zamiany biletów między zorganizowanymi grupami dziećmi i młodzieży oraz 

umożliwienie przekazania biletów innym osobom w przypadku zaistnienia sytuacji 

uniemożliwiającej ich udział w meczu. To samo dotyczy przekazywania biletów 

między członkami rodzin na przykład w przypadku nagłej choroby któregoś z dzieci 

na inne dziecko. 

 

2. Przedstawienie stanu obecnego oraz różnice pomiędzy dotychczasowym 

a projektowanym stanem prawnym 

W myśl art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. 

U. z 2015, poz. 2139 z późn. zm.) sprzedaż biletu wstępu na mecze piłki nożnej lub 

przekazania innego dokumentu uprawniającego do przebywania na nim określonej 

osoby następuje po uzyskaniu danych, o których mowa w art. 13 ust. 4, zgodnych z 

dokumentem potwierdzającym tożsamość. Na bilecie wstępu na mecz piłki nożnej lub 

na innym dokumencie uprawniającym do przebywania na nim umieszcza się dane, o 

których mowa w art. 13 ust. 4, oraz numer miejsca, którego dotyczy ten bilet lub 



 

dokument uprawniający do przebywania na meczu. Po uchwaleniu w dniu 11 września 

2015 r. ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych dane w art. 13 

ust. 4 zawierają imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w razie gdy nie został on 

nadany – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

Wprowadzenie rozwiązań prawnych, które na okres do 30 czerwca 2017 r. wyłączają 

stosowanie przepisów zawartych w art. 15 ust. 1 i 2 obecnie obowiązującej ustawy 

umożliwi dystrybucję biletów nie zawierających danych szczegółowych – imię i 

nazwisko, numer PESEL lub rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, a tym samym umożliwi łatwiejszą wymianę biletów i ich przekazanie 

innym osobom. 

Wprowadzenie proponowanych rozwiązań umożliwi zrównanie sytuacji prawnej 

obywateli polskich z kibicami będącymi cudzoziemcami, których w obecnym stanie 

prawnym na mocy art. 15 ust. 2a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w 

przypadku meczów piłki nożnej o charakterze międzynarodowym, w tym meczów 

piłki nożnej organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli m.in. 

meczów UEFA EURO U21 nie obowiązują przepisy art. 15 ust. 1 i 2. 

Ponadto należy podkreślić, że analogiczne rozwiązanie skutkujące czasowym 

zawieszeniem obowiązywania przepisów art. 15 ust. 1 i 2 zostało wprowadzone na 

mocy ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zianie ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. , Nr 217, poz. 1280) na 

potrzeby Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 w Polsce  

 

3. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne 

 Projektowane rozwiązanie umożliwi ułatwienie udziału w charakterze kibica podczas 

UEFA EURO U21 Polska 2017 większej ilości dzieci i młodzieży szkolnej poprzez 

zmniejszenie wymogów formalnych w przypadku zaistnienia konieczności wymiany 

biletów pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. 

Projekt nie wywołuje skutków gospodarczych, finansowych i prawnych. 

Projektowane rozwiązanie może przyczynić się do przedstawienia pozytywnego wizerunku 

Polski na arenie międzynarodowej poprzez zwiększenie frekwencji na meczach i 

zapewnienie entuzjastycznie reagującej publiczności złożonej przede wszystkim z rodzin z 

dziećmi oraz zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, a także przyczyni się do 



 

popularyzacji wśród tej grupy docelowej sportu, w szczególności piłki nożnej oraz zasad 

kulturalnego dopingowania. 

 

4. Przewidywane źródła finansowania, jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą 

obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowane rozwiązanie nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 

5. Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych 

Przedstawiona propozycja zmian ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nie 

wymaga wydawania aktów wykonawczych. 

 

6. Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej 

 Projektowane rozwiązanie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej. 

 










