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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach 

(druk nr 355) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem uchwalonej przez Sejm w dniu 2 grudnia 2016 r. ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo o zgromadzeniach jest wprowadzenie nowej kategorii zgromadzeń – 

zgromadzeń cyklicznych (art. 1 pkt 5 ustawy).  

W przypadku organizowania zgromadzeń przez tego samego organizatora, w tym 

samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej cztery razy w roku, według opracowanego 

terminarza lub co najmniej raz w roku, w dniach świąt państwowych i narodowych, które 

odbywały się w ciągu ostatnich trzech lat, chociażby nie w formie zgromadzeń, mających na 

celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej 

wydarzeń, organizator będzie miał możliwość zwrócenia się z wnioskiem do wojewody 

o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń. We wniosku 

organizator  będzie zobowiązany do uzasadnienia celu cyklicznego organizowania 

zgromadzeń. 

Zgromadzenia cykliczne mają mieć pierwszeństwo w wyborze miejsca i czasu przed 

innymi zgromadzeniami organizowanymi na podstawie ustawy (art. 1 pkt 2). Na podstawie 

jednej decyzji wojewody dane zgromadzenie cykliczne może się odbyć w okresie nie 

dłuższym niż 3 lata od zorganizowania pierwszego z cyklu zgromadzeń (art. 1 pkt 5, art. 

26d). 

Ustawa wprowadza również pierwszeństwo zgromadzeń organizowanych przez organy 

władzy publicznej oraz zgromadzeń odbywanych w ramach działalności kościołów i innych 

związków wyznaniowych przed wszystkimi zgromadzeniami organizowanymi na podstawie 

ustawy - Prawo o zgromadzeniach (art. 1 pkt 1 lit. b). 
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Przepis przejściowy rozstrzyga, że do zgromadzeń, o których organizacji wniesiono 

zawiadomienia przed dniem wejścia w życie ustawy i które mają się odbyć w tym samym 

miejscu i czasie co zgromadzenia cykliczne będzie miał zastosowanie art. 26b ust. 3 i 4, co 

oznacza, że organ gminy będzie zobowiązany do wydania decyzji o zakazie zgromadzenia. 

W przypadku niewykonania przez organ gminy tego obowiązku wojewoda będzie 

zobowiązany do wydania niezwłocznie zarządzenia zastępczego o zakazie zgromadzenia. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 2 grudnia 2016 r. Projekt ustawy stanowił przedłożenie 

poselskie (druk sejmowy nr 1044). Prace nad ustawą prowadziła Komisja Administracji 

i Spraw Wewnętrznych, która przedstawiła sprawozdanie w druku nr 1083. W trakcie prac 

nad ustawą Komisja wprowadziła niezbędne zmiany legislacyjne. Zostały złożone 

następujące wnioski mniejszości: wniosek o odrzucenie projektu ustawy, wnioski o skreślenie 

art. 1 pkt 1, art. 1 pkt 2, art. 1 pkt 5 oraz wnioski o nadanie nowego brzmienia przepisowi 

o wejściu w życie ustawy. W drugim czytaniu zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu 

ustawy oraz poprawki, które zmierzały do tego, aby zezwolenie na organizację zgromadzenia 

cyklicznego wydawał organ gminy. Zaproponowano również wykreślenie przepisu 

przejściowego oraz wprowadzenie 14 dniowego vacatio legis. Jedna poprawka miała na celu 

dopuszczenie posiadania przez osoby uczestniczące w zgromadzeniach materiałów 

pirotechnicznych. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu 

komisji. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) zmiany ustawy zaproponowane w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w art. 1 w pkt 3, w art. 

1 w pkt 5 wprowadzają swoistą hierarchię zgromadzeń, określoną przez podmiot 

organizujący zgromadzenie i cel tego zgromadzenia, decydującą o pierwszeństwie w ich 

zorganizowaniu w określonym miejscu i czasie.  

Jest to odstępstwo od obecnie obowiązującej zasady, na podstawie której, decydująca 

o pierwszeństwie w wyborze miejsca i czasu jest kolejność zgłoszeń.  
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Nie sposób nie zgodzić się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który w piśmie
1
 do 

Marszałka Sejmu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach 

podnosi, iż takie przepisy prawa ograniczają możliwość odbywania kilku zgromadzeń w tym 

samym miejscu i czasie.  

Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim orzecznictwie
2
 wskazuje, że uczestnicy 

kontrdemonstracji mają prawo wyrażać swoją niezgodę z demonstrantami. Państwo ma więc 

obowiązek ochrony prawa do zgromadzania się obu demonstrujących grup i poszukiwania 

środków mniej restrykcyjnych, które co do zasady umożliwiłyby odbycie obu demonstracji. 

Jak wynika z wytycznych OBWE/BDiPCz – Komisji Weneckiej w sprawie Wolności 

Pokojowych Zgromadzeń państwo ma obowiązek działania w celu ułatwienia 

przeprowadzenia zgromadzeń jednoczesnych tj. dwóch lub więcej zgromadzeń odbywających 

się w tym samym czasie i miejscu. Przeprowadzenie każdego zgromadzenia należy ułatwić 

w możliwym zakresie, w celu zachowania zgodności z zasadą niedyskryminacji. 

Obowiązkiem państwa jest zapobieganie zakłóceniom zgromadzenia w razie organizowania 

kontrdemonstracji, które powinny być zdefiniowane w prawie jako zgromadzenia zwołane 

w celu wyrażenia niezgody z poglądami przedstawionymi podczas głównego zgromadzenia 

i odbywające się niemal w tym samym czasie i miejscu, co zgromadzenie, z którym się nie 

zgadzają. Dodatkowo jeżeli istnieje ryzyko zakłócenia zgromadzenia przez 

kontrdemonstrację, państwo ma obowiązek działania w celu zapobiegania takim zakłóceniom 

i zapewnienia odpowiedniej ochrony porządku publicznego, aby kontrdemonstracje mogły 

odbywać się w zasięgu wzroku i słuchu ich uczestników oraz w miarę możliwości 

podejmować środki zapewniające możliwość odbycia się wszystkich zgromadzeń, a nie 

wykorzystywania zgłoszenia zgromadzeń jednoczesnych tytułem usprawiedliwienia dla 

nakładania nieuzasadnionych ograniczeń
3
.  

Preferowanie zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej, które mają 

mieć pierwszeństwo przed innymi zgromadzeniami budzi zdaniem Rzecznika Praw 

Obywatelskich zasadnicze wątpliwość. Jak podnosi Rzecznik tak ukształtowane zasady są 

przejawem nierównego traktowania organizatorów. Z wolności zgromadzeń powinni 

                                                 

1
 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/opinia-RPO-do-zmiany-prawa-o-zgromadzeniach-druk-sejmowy-1044 

2
 Wyrok z dnia 21 czerwca 1988 r. w sprawie Platform „Ärzte für das Leben” przeciwko Austrii”, skarga nr 

10126/82 
3
 Wytyczne OBWE/BDiPCz – Komisji Weneckiej w sprawie Wolności Pokojowych Zgromadzeń, 

ust. 4.3,122; ust. 4.4 wydanie II 
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korzystać przede wszystkim obywatele, którzy w ten sposób realizują swoje prawa 

konstytucyjnych praw i wolności.  

Na ten sam problem zwróciła uwagę Helsińska Fundacja Praw Człowieka
4
, która 

podnosi, że „…wolność zgromadzeń jest przede wszystkim wolnością „obywatelską” , a nie 

„państwową”, projektowana zmiana jest bardzo wątpliwa z punktu widzenia Konstytucji”. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił również uwagę na zmianę ustawy polegającą na 

dodaniu w art. 14 punktu 3. Zmiana ta prowadzi do tego, aby organ gminy mógł wydać 

decyzję o zakazie zgromadzenia już notyfikowanego w przypadku, gdy to zgromadzenie ma 

się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie. 

Takie rozwiązanie zdaniem Rzecznika rodzi zastrzeżenia z punktu widzenia zasady zaufania 

obywateli do państwa i prawa tj. zasady wyrażonej w art. 2 Konstytucji, gdyż osoby 

zgłaszające zamiar zwołania zgromadzenia mogą oczekiwać, że zgłoszone skutecznie 

zgromadzenie odbędzie się. Zmiany wprowadzone w tym zakresie podważają tę pewność.  

Podsumowując zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich „rozwiązania zaproponowane 

w ustawie stanowią ograniczenie wolności zgromadzeń publicznych i związanej z nią 

wolności wypowiedzi w sposób, który nie może być uznany za konieczny i niezbędny w 

demokratycznym państwie prawnym, a tym samym nie są spełnione przesłanki wynikające 

z art. 31 ust. 3 Konstytucji, ale również m.in. art. 11 ust. 2 Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności.” 

 

2) w art. 1 w pkt 2, w art. 12 w ust. 2 ustawodawca wprowadza zwrot 

niedookreślony „w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy 

zgromadzeniami”. Posługiwanie się zwrotami niedookreślonymi w ustawie najczęściej 

skutkuje wątpliwościami interpretacyjnymi. Ustawa nie daje odpowiedzi na pytanie jakie 

punkty graniczne przyjąć przy obliczaniu tej odległości. Konsekwencją będzie dowolność 

w ich ustalaniu, a ta dodatkowa przesłanka przekłada się na zasady rejestracji zgromadzeń 

(uprawnienie do wyboru miejsca i czasu zgromadzenia). 

Proponuje się rozważyć zasadność wprowadzanego rozwiązania. 

 

                                                 

4
 Uwagi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

o zgromadzeniach (druk sejmowy nr 1044) z dnia 29 listopada 2016 r. 

 http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/11/HFPC_opinia_29112016.pdf 
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3) na podstawie dodawanego nowelizacją art. 26e do zgromadzeń 

organizowanych cyklicznie odpowiednie zastosowanie znajdzie art. 12, na podstawie którego 

w przypadku zgromadzeń konkurencyjnych pierwszeństwo w wyborze miejsca i czasu 

organizacji zgromadzenia ma zgromadzenie zgłoszone jako pierwsze. Skoro zastosowanie ma 

art. 12 to wydaje się, że art. 26e powinien odsyłać również do art. 9 ustawy – Prawo o 

zgromadzeniach rozstrzygającego o określaniu kolejności wniesienia zawiadomienia (data, 

godzina oraz minuta wniesienia zawiadomienia). Z ustawy nie wynika jakie zasady zostaną 

przyjęte dla rozstrzygnięcia, w razie wątpliwości, który wniosek o wyrażenie zgody na 

cykliczne organizowanie zgromadzeń został złożony do wojewody jako pierwszy, 

w przypadku gdy takie rozstrzygnięcie będzie konieczne z uwagi na zaistnienie przesłanek 

z art. 12 

 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 5, w art. 26e wyrazy art. 8, art. 10-12” zastępuje się wyrazami art. 8-

12”; 

 

4) art. 2 ustawy niewątpliwie jest przepisem retroaktywnym. Na podstawie tego 

przepisu, po wejściu w życie ustawy, zgromadzenia cykliczne będą miały pierwszeństwo 

przez zgromadzeniami notyfikowanymi przed dniem wejścia w życie ustawy. Konsekwencją 

będzie obowiązek organu gminy wydania decyzji o zakazie zgromadzenia notyfikowanego 

przed dniem wejścia w życie ustawy.  

Zasada niedziałania prawa wstecz stanowi podstawę porządku prawnego. U podstaw tej 

zasady leży wyrażona w art. 2 Konstytucji zasada demokratycznego państwa prawnego. Istotą 

zasady lex retro non agit jest co do zasady działanie prawa na przyszłość, wobec tego nie 

należy stanowić norm prawnych, które miałyby być stosowane do zdarzeń zaszłych 

i zakończonych przed ich wejściem w życie. Następstwa prawne zdarzeń mających miejsce 

pod rządami dawnych norm, należy oceniać według tych norm, nawet jeżeli w chwili 

dokonywania tej oceny obowiązują już nowe przepisy (wyrok TK P66/07).  

Zasada niedziałania prawa wstecz jest dyrektywą postępowania organów 

prawodawczych, polegającą na zakazie stanowienia norm prawnych, które nakazywałyby 
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stosować nowoustanowione normy do zdarzeń, które miały miejsce przed wejściem w życie 

ustawy. 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego niedopuszczalne jest stanowienie norm z mocą 

wsteczną, jeśli podmioty, których te normy dotyczą, nie mogły racjonalnie przewidzieć tego 

rodzaju decyzji, a nadzwyczajne okoliczności czy dobra, podlegające ochronie 

konstytucyjnej, decyzji takiej nie usprawiedliwiają. Można od niej odstąpić, jednak tylko 

wyjątkowo i z usprawiedliwionych względów, nadając normom możliwość oddziaływania na 

sytuacje zastane, jeżeli istniały ważkie powody, a zainteresowane podmioty miały podstawy, 

by oczekiwać uchwalenia takich norm (wyroki TK K 47/01, TK P7/01). 

Rozstrzygając zatem kwestie intertemporalne trzeba pamiętać o obowiązującej 

z państwie prawa zasadzie poszanowania praw nabytych. Brak rozstrzygnięcia ustawodawcy 

w tym zakresie będzie oznaczać przyjęcie interpretacji, że prawa nabyte zostały zachowane. 

 

Propozycja poprawki: 

- skreśla się art. 2; 

albo 

- w art. 2 po wyrazach „o których mowa w art. 26a ustawy zmienianej w art. 1,” dodaje 

się wyraz „nie”; 

 

5) ustawodawca skrócił maksymalnie okres vacatio legis. Na podstawie art. 4 ust. 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie 

w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga 

natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa 

prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia 

tego aktu w dzienniku urzędowym.  

Z tak sformułowanego przepisu wynikają dwie zasady: 

1) prawodawca może wprowadzić akt normatywny powszechnie obowiązujący 

z vacatio legis krótszym niż 14 dni tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla ochrony innych 

konstytucyjnie chronionych wartości; 
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2) prawodawca ma obowiązek uzasadnić takie odstępstwo w uzasadnieniu 

danego aktu, wykazując we wszechstronny sposób, jakie wartości przemawiają za 

zastosowaniem takiego rozwiązania. 

Obydwie te zasady są również wyrażane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. 

Okres vacatio legis powinien być tak dobrany, by zapewnić adresatowi normy prawnej 

odpowiednią ilość czasu na „przystosowanie się do zmienionych regulacji i na bezpieczne 

podjęcie odpowiednich decyzji co do dalszego postępowania” (wyrok TK dnia 25 marca 

2003 r., U 10/01, OTK-A 2003, nr 3, poz. 23). „Jednostka musi dysponować wystarczającym 

czasem, aby zapoznać się z treścią nowych regulacji i podjąć działania, które umożliwią 

przystosowanie się do nich. W każdym przypadku długość vacatio legis musi być 

dostosowana do treści ustanowionej regulacji oraz możliwości pokierowania swoimi 

sprawami przez jej adresatów” (wyrok TK z dnia 4 stycznia 2000 r., K 18/99, OTK 2000, nr 

1, poz. 1). 

Projektodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy nie przedstawił żadnych argumentów 

przemawiających za skróceniem terminu wejścia w życie ustawy. 

 

Propozycja poprawki: 

- w art 3 wyrazy „z dniem ogłoszenia” zastępuje się wyrazami „po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia”. 

 

 

Aldona Figura 

Starszy legislator 


