
46

mgr Anna GAWROŃSKA1

ZMIANY W USTAWIE O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo imprez masowych, regulacje prawne dotyczące bezpieczeń-
stwa imprez masowych, zmiany w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, identyfikacja 
uczestników imprez masowych, sposób sprzedaży biletów, zakaz wstępu na imprezę masową

STRESZCZENIE

Artykuł poświęcony został zmianom w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Pierwsza 
regulacja w tym zakresie została wprowadzona ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku. Zastąpiła 
ją w całości ustawa z dnia 20 marca 2009 roku. Praca prezentuje podstawowe zmiany jakie 
zostały wprowadzone przez ustawodawcę w 2015 roku. Skupiono się głównie na identyfikacji 
uczestników imprez masowych, sposobie sprzedaży biletów, skróconym okresie przechowywa-
nia materiału utrwalonego podczas imprezy, zmianie administratora zarządzającego danymi 
wprowadzanymi do systemu identyfikacji uczestników, zakresie informacji umieszczanych we 
wskazanym systemie, możliwości udostępniania uczestnikom miejsc stojących, obligatoryjności 
orzekania przez sąd środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową. Analizie 
poddano aktualny stan prawny, który odniesiono do poprzedniej regulacji poprzez wyodrębnie-
nie nowych zapisów oraz charakterystykę zmian wprowadzonych w obowiązujących dotychczas 
przepisach.

Wprowadzenie

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, jako ustawa szczególna, zawiera 
podstawowe regulacje dotyczące przebiegu imprez masowych, a w szczególno-
ści określa: zasady postępowania konieczne do zapewnienia im bezpieczeństwa, 
określa warunki oraz zasady i tryb wydawania zezwoleń na ich przeprowadzanie. 
Precyzuje zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeń-
stwa imprez masowych oraz określa odpowiedzialność organizatorów za szkody 
wyrządzone przez jej uczestników.

1 mgr Anna Gawrońska jest doktorantem Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego 
Akademii Sztuki Wojennej.
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Pierwszą ustawą w tym zakresie była Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bez-
pieczeństwie imprez masowych, która okazała się niewystarczającą, głównie wobec 
zjawiska chuligaństwa stadionowego2. Zastąpiła ją w całości Ustawa z dnia 20 marca 
2009 r., w której wskazana problematyka znalazła swoje miejsce, a także została 
uzupełniona o inne nieuregulowane kwestie prawne. W 2015 r. Ustawa została 
ponownie znowelizowana. W nowej regulacji prawnej dostrzeżono problem kibiców 
stadionowych, którzy notorycznie nie stosują się do nakazu zajmowania przydzielo-
nego im miejsca siedzącego. W głównej mierze odnosi się to do zagorzałych fanów 
piłki nożnej. Zmieniono także m.in. obowiązek umieszczania wizerunku osoby 
i konieczność przydzielania indywidualnego numeru na rzecz posługiwania się 
numerem PESEL lub numerem dowodu potwierdzającego tożsamość. Stanowi to 
ułatwienie dla kibiców w zakresie danych, które będą podawać przy kupnie biletu3.

W niniejszym opracowaniu wskazane zostały zmiany wprowadzone aktualnie 
obowiązującą ustawą.

Zmiany w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych4

Pierwsze zmiany pojawiają się w art. 6 ust. 3 Ustawy, gdzie organizator imprezy 
masowej został zobowiązany do opracowania i udostępnienia osobom uczestni-
czącym, już nie tylko samego regulaminu obiektu, ale także regulaminu imprezy 
masowej zawierającego warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób.

Kolejne wprowadzone zostały w art. 11 ust. 2 Ustawy. Organizator jest upraw-
niony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania 
osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
Zmianie uległ okres, przez który organizator jest zobowiązany przechowywać 
materiał po zakończeniu imprezy. Ustawodawca skrócił czas z 60 do 30 dni. Tym 
samym skrócony został czas, jakim dysponuje Policja na zwrócenie się do orga-
nizatora o  zabezpieczenie zapisu monitoringu zawierającego dowody pozwala-
jące na wszczęcie postępowania w sprawach o wykroczenia lub postępowania 
karnego.

2 C. Kąkol, Bezpieczeństwo imprez masowych, Komentarz, Wolters Kluwer Polska 
sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 21.

3 http://www.rp.pl/Bezpieczenstwo/310079907-Nowelizacja-ustawy-o-bezpieczenstwie-
imprez-masowych---jest-podpis-prezydenta-Dudy.html#ap-1 z 25.03.2016 r.

4 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2139; dalej jako ustawa).
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W art. 11a Ustawy ustanowiono wojewódzki zespół interdyscyplinarny, powo-
łany do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w szczególności do realizacji 
obowiązków przez:
• analizę zagrożeń związanych z jej organizacją,
• analizę i ocenę działań podejmowanych przez podmioty i służby powołane do 

zapewnienia jej bezpieczeństwa,
• umożliwienie przekazywania informacji o zagrożeniach związanych z organi-

zowanymi imprezami masowymi,
• wspieranie programów mających na celu poprawę stanu ich bezpieczeństwa,
• inne inicjatywy zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa imprez.

Zespół powołuje i przewodniczy mu właściwy miejscowo wojewoda, określając 
jego skład, szczegółowy zakres obowiązków oraz tryb działania. W skład zespołu 
wchodzą:
• właściwy miejscowo komendant wojewódzki (komendant stołeczny) policji 

lub wyznaczony przez niego przedstawiciel,
• właściwy miejscowo komendant wojewódzki państwowej straży pożarnej lub 

wyznaczony przez niego przedstawiciel,
• przedstawiciele innych organów administracji rządowej i samorządowej, któ-

rych obecność wojewoda uzna za uzasadnioną.

Do udziału w zebraniach zespołu zaproszeni mogą być przedstawiciele związ-
ków sportowych, podmiotów prowadzących rozgrywki, organizatorów cyklicznych 
imprez masowych oraz instytucji i podmiotów, których działalność pozostaje 
w związku z przedmiotem posiedzenia zespołu.

Wprowadzony art. 12a Ustawy określa, iż minister właściwy do spraw kultury 
fizycznej może dofinansować programy edukacyjne i szkoleniowe na rzecz poprawy 
stanu bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz zwalczania negatywnych 
zjawisk w sporcie.

W rozdziale 3, dotyczącym bezpieczeństwa meczu piłki nożnej, w art. 13 Usta-
wy określono, że organizator meczu piłki nożnej klubu uczestniczącego w  roz-
grywkach jednej z trzech najwyższych ligowych klas rozgrywkowych rywalizacji 
mężczyzn, niezależnie od rodzaju rozgrywek, tj. krajowych czy międzynarodowych, 
zapewnia identyfikację osób uczestniczących w tej imprezie. W poprzedniej regu-
lacji umieszczono ogólne sformułowanie o obowiązku zapewnienia identyfikacji 
osób uczestniczących w imprezie.

Obiekty wykorzystywane do organizacji meczów piłki nożnej w rozgrywkach 
jednej z trzech najwyższych ligowych klas rozgrywkowych mężczyzn wyposaża się 
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w kompatybilne między sobą elektroniczne systemy służące do identyfikacji osób, 
sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki 
nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji.

Centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej dotyczy naj-
wyższej ligowej klasy rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn, a nie jak poprzednio ligi 
zawodowej oraz drugiej i trzeciej najwyższej ligowej klasy rozgrywkowej rywalizacji 
mężczyzn.

Administratorami danych zgromadzonych we wskazanych systemach są właści-
we podmioty zarządzające tymi rozgrywkami, wcześniej był to podmiot zarządzający 
rozgrywkami ligi zawodowej i właściwy związek sportowy. Elektroniczne systemy 
działają na podstawie numeru PESEL, a gdy nie został on nadany – rodzaju, serii 
i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uprzednio funkcjonował numer 
identyfikacyjny nadany przez administratora danych zgromadzonych w systemie. 
Wskazany numer był zindywidualizowany i niepowtarzalny, nadawany był wyłącznie 
jednej osobie na okres nie dłuższy niż pięć lat.

Wymagania techniczno-użytkowe systemów określają właściwe podmioty 
zarządzające tymi rozgrywkami, nie jak poprzednio podmiot zarządzający roz-
grywkami ligi zawodowej w porozumieniu z właściwym związkiem sportowym.

Zmieniony został zakres danych identyfikujących osoby uczestniczącej 
w meczu piłki nożnej na: imię i nazwisko, numer PESEL (a w razie gdy nie został on 
nadany – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość). Legislator 
zrezygnował z wizerunku twarzy, numeru identyfikacyjnego i informacji o podmio-
cie, który wydał numer identyfikacyjny.

W systemie gromadzone są informacje o wszystkich zastosowanych zakazach 
w zakresie w jakim dane i informacje te dotyczą uczestników meczów piłki nożnej 
rozgrywanych w drugiej i trzeciej najwyższej ligowej klasie rozgrywkowej rywalizacji 
mężczyzn.

Dane do wymienionych systemów wprowadzają i posiadają dostęp w zakresie 
swoich kompetencji:
• właściwy polski związek sportowy,
• właściwy podmiot zarządzający rozgrywkami – poprzednio był to podmiot 

zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej,
• organizator meczu piłki nożnej,
• komendant główny policji,
• podmiot uprawniony do dystrybucji biletów.

Zgodnie z art. 13 Ustawy dane zgromadzone w systemach przechowywane są 
nie dłużej niż przez okres dwóch lat od dnia ostatniego zakupu biletu wstępu przez 
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uczestnika meczu piłki nożnej lub przekazania mu innego dokumentu uprawniają-
cego do przebywania na meczu piłki nożnej. Poprzednio okres ten rozpoczynał się 
od dnia upływu ważności numeru identyfikacyjnego. Jeżeli zgromadzone dane doty-
czą osoby, wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę 
masową lub zakaz zagraniczny albo klubowy, wówczas czas ten liczony jest od dnia 
upływu okresu obowiązywania zakazu lub okresu, na który orzeczono dany środek.

Według zmodyfikowanego art. 14 Ustawy osobie, która dopuściła się naru-
szenia regulaminu obiektu lub regulaminu imprezy masowej, ukaranej zakazem 
klubowym, służy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do 
podmiotu, który zastosował ten zakaz. Podmiot ten określa w swoim regulaminie 
wewnętrzną formę, tryb i termin złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
a także tryb i termin jego rozpatrzenia.

W poprzedniej regulacji od zastosowania przez klub zakazu klubowego, osobie 
ukaranej służyło prawo do złożenia odwołania do właściwego podmiotu prowa-
dzącego rozgrywki. Jeżeli zaś zakaz klubowy został zastosowany przez związek 
sportowy lub podmiot prowadzący rozgrywki jako organizatora meczu piłki nożnej, 
wówczas osobie ukaranej służyło prawo wniesienia do tego podmiotu wniosku 
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Formę, tryb i termin złożenia odwołania, a także 
tryb i termin jego rozpatrywania określał związek sportowy lub podmiot prowa-
dzący rozgrywki.

W aktualnym rozwiązaniu prawnym termin rozpatrzenia wniosku (poprzednio 
odwołania) określony w regulaminie powinien być wyznaczony tak, aby od daty 
złożenia wniosku do daty jego rozpatrzenia nie upłynęło więcej niż 14 dni.

Orzeczenie podmiotu (poprzednio właściwego podmiotu prowadzącego roz-
grywki wydane na skutek odwołania), wydane na skutek wniosku jest ostateczne. 
Dodatkowo ustawodawca pozostawił alternatywę osobie ukaranej w postaci wnie-
sienia skargi do właściwego sądu administracyjnego.

W art. 15 Ustawy wprowadzono, iż sprzedaż biletu wstępu na mecz piłki noż-
nej lub przekazanie dokumentu uprawniającego do przebywania na nim określonej 
osoby następuje po uzyskaniu danych – imię i nazwisko, PESEL, a w razie gdy nie 
został on nadany – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, 
zgodnych z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W myśl wcześniejszej regu-
lacji, przy zakupie biletu należało okazać dokument potwierdzający tożsamość.

Art. 15 ust. 2 Ustawy stanowi, iż na bilecie wstępu na mecz piłki nożnej lub 
na innym dokumencie uprawniającym do przebywania na nim, umieszcza się dane 
(imię i nazwisko, PESEL, a w razie gdy nie został on nadany- rodzaj, serię i numer 
dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz numer miejsca, którego dotyczy bilet 
lub dokument uprawniający do przebywania na meczu. W poprzedniej regulacji na 
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bilecie umieszczano numer identyfikacyjny, a w przypadku jego braku imię i nazwi-
sko oraz PESEL, a w razie gdy nie został on nadany- rodzaj, serię i numer doku-
mentu potwierdzającego tożsamość, z zaznaczeniem numeru miejsca siedzącego.

Dodany został zapis, iż w przypadku meczów piłki nożnej o charakterze mię-
dzynarodowym, w tym meczów piłki nożnej organizowanych na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej w ramach rozgrywek Międzynarodowej Federacji Nożnej (FIFA) 
lub Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), nie stosuje się wymogów 
dotyczących biletów, jeżeli bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do prze-
bywania na meczu piłki nożnej wydany zostaje poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w miejscu ich wydania. Doda-
no także, iż na wskazanym bilecie wstępu lub na innym dokumencie uprawniającym 
do przebywania na meczach umieszcza się numer miejsca siedzącego.

W art. 15 ust. 4 Ustawy wprowadzono, iż organizator meczu piłki nożnej jest 
obowiązany prowadzić sprzedaż biletów wstępu lub przekazywać inne dokumenty 
uprawniające do przebywania na wyznaczonych miejscach (poprzednio do przeby-
wania na nim jedynie na miejscach siedzących).

W art. 15 ust. 5 Ustawy dodano, iż bilet wstępu na mecze piłki nożnej lub inny 
dokument uprawniający do przebywania na nim jest ważny wraz z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość.

W dodanym art. 16a Ustawy określono, iż projekty budowlane stadionów pod-
legają uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim (komen-
dantem 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. Projekty podlegają dodatkowym uzgod-
nieniom z właściwym związkiem sportowym w zakresie tworzenia i funkcjonowania 
infrastruktury służącej:
• zapełnianiu stadionu przez osoby uczestniczące w meczach piłki nożnej,
• uzgodnieniom w zakresie obsługi osób uczestniczących w meczach piłki 

nożnej,
• przeprowadzaniu transmisji telewizyjnych z meczów piłki nożnej przy zacho-

waniu zasad bezpieczeństwa.

We wprowadzonym art. 17a Ustawy wskazano warunki udostępnienia uczest-
nikom meczu piłki nożnej miejsc stojących wśród których wymienione zostały:
• liczba udostępnionych miejsc stojących nie może przekraczać 25% ogólnej 

liczby miejsc na stadionie, ustalonej zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej,
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• jedno miejsce siedzące może zostać przekształcone wyłącznie w jedno miejsce 
stojące, z zachowaniem możliwości przywrócenia stanu poprzedniego,

• organizator meczu piłki nożnej może udostępnić miejsca stojące dla kibiców 
drużyny gospodarzy i drużyny gości, w proporcji 4:1, zapewniając, że udostęp-
nione miejsca stojące, przewidziane dla obydwu grup kibiców, pozostaną od 
siebie odseparowane w sposób minimalizujący możliwość wywołania zagro-
żenia bezpieczeństwa na meczu piłki nożnej.

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospoda-
rowana przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw kultury fizycznej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych 
określi, w drodze rozporządzenia, wymogi techniczne infrastruktury sektorów, na 
których udostępnione są miejsca stojące, biorąc pod uwagę konieczność zapewnie-
nia bezpieczeństwa uczestnikom meczów piłki nożnej. Wskazane przepisy stosuje 
się odpowiednio do organizacji masowych imprez sportowych podwyższonego ryzy-
ka z wyłączeniem nowowprowadzonego art. 16a Ustawy.

W rozdziale 5 traktującym o zezwoleniach na przeprowadzenie imprezy maso-
wej, w art. 25 ust. 3, pkt. 1a Ustawy wprowadzono, iż termin na wystąpienie do 
organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 
może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, 
w  szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn 
nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu 
określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu. We wcześniejszych uregu-
lowaniach prawnych obowiązywał jedynie termin nie późniejszy niż 30 dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Wprowadzono także, iż do 
opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy 
masowej nie ma zastosowania art. 160 kodeksu postępowania administracyjne-
go5 (odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku wydania nieważnej decyzji). 
Dodano, iż w przypadku skrócenia terminu do 14 dni na wystąpienie z wnioskiem 
o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanie opinii przez 
właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) policji, 
komendanta powiatowego (miejskiego) państwowej straży pożarnej, dysponenta 
zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego nastę-
puje w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.

W art. 26 ust. 1, pkt. 1 Ustawy dodano, iż organizator do wniosku o wydanie 
zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej dołącza oznaczenie sektorów, na 

5 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 23).
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których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępniono miejsca stojące – jeżeli 
organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.

W art. 26 ust. 2a Ustawy dodano, iż w przypadku wnioskowania o wydanie 
zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej w skróconym terminie do 14 dni 
opisaną wcześniej, opinię właściwych służb oraz instrukcję postępowania w przy-
padku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie 
imprezy masowej organizator dołącza do wniosku niezwłocznie.

W przypadku gdy z opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowe-
go (rejonowego, miejskiego) policji wynika, że impreza masowa powinna zostać 
zakwalifikowana jako impreza podwyższonego ryzyka, organizator może dołączyć 
do dokumentacji wniosek o zezwolenie na zapewnienie przez niego na tej impre-
zie masowej mniejszej liczebności służby porządkowej i informacyjnej niż okre-
ślona w Ustawie (co najmniej 15 członków służb: porządkowej i informacyjnej 
na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej i co najmniej dwóch 
członków służb: porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy 
czym nie mniej niż 50% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby 
porządkowej).

W art. 29 ust. 3a Ustawy określono, iż organ, biorąc pod uwagę przewidywa-
ne zagrożenia dla bezpieczeństwa porządku publicznego, po konsultacji z właści-
wym miejscowo komendantem powiatowym (rejonowym, miejskim) policji może 
w zezwoleniu na przeprowadzenie imprezy masowej uwzględnić wniosek o zapew-
nienie mniejszej liczebności służby porządkowej i informacyjnej, przy czym liczba 
służb informacyjnych nie może być niższa niż określona w przypadku imprezy maso-
wej, niebędącej imprezą masową, podwyższonego ryzyka, a liczba służb porząd-
kowych zwiększana jest przynajmniej o 200% w stosunku do liczby określonej 
w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

W rozdziale 6 o kontroli bezpieczeństwa imprezy masowej, art. 31 ust. 4 Usta-
wy wprowadza nową regulację, iż w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez 
organizatora warunków określonych w zezwoleniu na przeprowadzenie imprezy 
masowej organ może wydać decyzję o jej przerwaniu (poprzednio organ wydaje) 
nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności, o czym niezwłocznie powiadamia 
właściwego wojewodę. Decyzję doręcza się organizatorowi w terminie siedmiu dni 
od dnia przerwania imprezy. W art. 31 ust. 4a Ustawy wprowadzono, iż organ wyda-
jąc decyzję o przerwaniu imprezy masowej bierze również pod uwagę zagrożenie 
bezpieczeństwa, które może spowodować jej przerwanie.

Rozdział 7, w którym zawarto zasady gromadzenia i przetwarzania informacji 
dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych w art. 38 ust. 3 ustawy dodano, iż 
komendanci wojewódzcy (komendant stołeczny) policji i komendanci powiato-
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wi (rejonowi, miejscy) policji przekazują podmiotom (policja, prokuratura, sądy, 
straż graniczna, państwowa straż pożarna, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa, straże gminne/miejskie, 
organy administracji publicznej właściwe w sprawach wydawania zezwolenia na 
przeprowadzenie imprezy masowej, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na 
obszarach kolejowych, zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoźnicy publiczni, 
związki sportowe o zasięgu ogólnokrajowym, kluby sportowe, organizatorzy maso-
wych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, podmioty zarządzające roz-
grywkami, instytucje zagraniczne, minister właściwy do spraw kultury fizycznej), na 
ich wniosek, informacje z zakresu działania tych komendantów o osobach, wobec 
których wydane zostało orzeczenie:
• zakazu wstępu na imprezę masową,
• zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przepro-

wadzania imprez masowych lub osobie, wobec której został wydany zakaz 
zagraniczny, a także:
– o osobach, przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub przeciwko 

którym skierowano wniosek o ukaranie za czyn popełniony w związku 
z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej,

– o osobach, co do których zapadł prawomocny wyrok lub prawomocne 
orzeczenie o ukaraniu za przestępstwo albo wykroczenie, popełnione 
w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej,

– o klubach, organizacjach, stowarzyszeniach skupiających kibiców,
– o zaistniałych w związku z organizowanymi imprezami masowymi zbio-

rowych naruszeniach porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz chu-
ligańskich zachowaniach,

– o związkach i klubach sportowych,
– o terminarzu rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarzu innych maso-

wych imprez sportowych z podaniem orientacyjnej liczby uczestników,
– o obiektach, na terenie których są organizowane masowe imprezy spor-

towe, w tym mecze piłki nożnej,
– o przemieszczaniu się osób uczestniczących w masowych imprezach 

sportowych, w tym meczach piłki nożnej i ich pobycie w miejscach orga-
nizowania tych imprez oraz informacje o środkach transportu, z jakich 
korzystają, miejscach zbiórek, trasach przejazdów oraz o liczebności grup 
uczestników,

– o organizatorach masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki 
nożnej i organizatorach przejazdu osób uczestniczących w masowych 
imprezach sportowych, w tym meczach piłki nożnej,
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– o zakazach zagranicznych oraz instytucjach zagranicznych właściwych do 
współpracy w tym ich nazwę, siedzibę oraz adres.

W art. 39 ust. 2 Ustawy dodano, iż wymienione informacje o osobach, pod-
mioty zobowiązane przekazują komendantom wojewódzkim (komendantowi sto-
łecznemu) policji i komendantom powiatowym (rejonowym, miejskim) policji na 
ich wniosek jeżeli dotyczą imprez masowych organizowanych na obszarze działania 
tych komendantów.

Przepisy karne

Zawarte są w rozdziale 9 gdzie w art. 54 Ustawy sprecyzowano: kto nie wyko-
nuje polecenia porządkowego lub wezwania wydanego na podstawie niniejszej 
Ustawy (poprzednio ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy 
masowej) przez służby porządkowe lub służby informacyjnej – dodano zapis, iż 
sprawca podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł 
popełniając wykroczenie w czasie i miejscu imprezy masowej.

Kolejną zmianę prawodawca wprowadził w przestępstwie określonym w art. 60 
ust. 4 Ustawy przez dodanie zapisu, iż zakrycie twarzy przez sprawcę musi mieć 
istotny wpływ na utrudnienie rozpoznania jego osoby. Art. 60 ust. 4 Ustawy stanowi, 
iż sprawca, który wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe 
albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, wdziera się 
na teren obiektu lub teren, gdzie prowadzona jest impreza masowa albo wbrew 
żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, rzuca przedmiot mogący 
stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób tam przebywają-
cych lub w inny, równie niebezpieczny, sposób zakłóca przebieg tej imprezy czy też 
narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej 
używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia 
lub istotnego utrudnienia rozpoznania jego osoby. W art. 65 Ustawy dodano, iż 
sąd może orzec środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 
6 lat w razie ukarania za wykroczenie6:
• Art. 50a Kodeksu wykroczeń: Kto w miejscu publicznym posiada nóż, maczetę 

lub inny podobnie niebezpieczny przedmiot, a okoliczności jego posiadania 
wskazują na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa,

6 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze 
zm.) art. 50a, 51, 52a, 124, 143.
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• Art. 51 Kodeksu wykroczeń: Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym 
wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywo-
łuje zgorszenie w miejscu publicznym,

• Art. 52 a Kodeksu wykroczeń: Kto publicznie nawołuje do popełnienia prze-
stępstwa lub przestępstwa skarbowego, publicznie nawołuje do przeciwdzia-
łania przemocą aktowi stanowiącemu źródło powszechnie obowiązującego 
prawa Rzeczypospolitej Polskiej, publicznie pochwala popełnienie przestęp-
stwa jeżeli zasięg czynu albo jego skutki nie były znaczne,

• Art. 124 Kodeksu wykroczeń: Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza 
lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza ¼ minimalnego 
wynagrodzenia,

• Art. 143 Kodeksu wykroczeń: Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub 
uniemożliwia korzystanie z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, 
a w szczególności uszkadza lub usuwa przyrząd alarmowy, instalację oświetle-
niową, zegar, automat, telefon, oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu 
lub nieruchomości, urządzenie służące do utrzymania czystości lub ławkę.

A także wykroczenie z art. 57 a Ustawy:
• Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu 

odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia 
rozpoznania osoby.

Do art. 65 Ustawy przez dodanie art. 2a legislator wprowadził możliwość 
ukarania sprawcy za wykroczenie o charakterze chuligańskim lub wykroczenie 
określone w art. 50a Kodeksu wykroczeń, jeżeli udział sprawcy w imprezie masowej 
zagraża dobrom chronionym prawem. W tym przypadku sąd może orzec środek 
karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 lat.

Ostatnia ze zmian dotyczy art. 66 Ustawy. Prawodawca określił, iż wobec 
sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu 
powszechnemu, o których mowa w:
• Art. 222 Kodeksu karnego7: Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariu-

sza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku 
z pełnieniem obowiązków służbowych,

• Art. 223 Kodeksu karnego: Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną 
osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpieczne-
go przedmiotu albo środka odurzającego, dopuszcza się czynnej napaści na 
7 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 437) art. 222, 

223, 224.
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funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub 
w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,

• Art. 224 Kodeksu karnego: Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera 
wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu 
państwowego lub samorządu terytorialnego popełnionych w związku z masową 
imprezą sportową, w tym meczów piłki nożnej, lub o których mowa w usta-
wie w:
– Art. 59 ustawy: Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozu-

mieniu Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 576), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub 
inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe,

– Art. 60 ustawy:
o Ust. 1: Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym 

meczu piłki nożnej, wdziera się na teren, na którym rozgrywane są 
zawody sportowe, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca 
takiego nie opuszcza,

o Ust. 1a: Kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren 
obiektu lub na teren, gdzie prowadzona jest impreza masowa albo 
wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza,

o Ust. 2: Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, 
mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa 
osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się 
impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca 
przebieg tej imprezy,

o Ust. 3: Karze, o której mowa w ust. 2 podlega ten, kto w czasie 
i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną 
członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.

o Ust 4: Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych 
w ust. 1-3, używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twa-
rzy celem uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania 
jego osoby,

o Ust. 5: Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub 
używając niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniają-
cego, dopuszcza się czynnej napaści na członka służby porządkowej 
lub służby informacyjnej w czasie i w miejscu trwania imprezy maso-
wej,

– Art. 61 Ustawy: Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy 
sportowej prowokuje kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu 
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tej imprezy, sąd orzeka zakaz wstępu na imprezę masową. Zgodnie 
z poprzednią regulacją sąd orzekał zakaz wstępu na imprezę masową 
wobec sprawców przestępstw, o których mowa w art. 59 i 60 Ustawy.

Podsumowanie

Główne zmiany wprowadzone przez legislaturę w znowelizowanej ustawie to:
 1. Organizator imprezy masowej został zobowiązany do opracowania i udo-

stępnienia osobom uczestniczącym już nie tylko samego regulamin obiektu, 
ale także regulaminu imprezy masowej zawierającego warunki uczestnictwa 
i zasady zachowania się osób.

 2. Okres przez który organizator przechowuje materiał z utrwalonego przebiegu 
imprezy masowej skrócony został z 60 do 30 dni.

 3. Ustanowiony został wojewódzki zespół interdyscyplinarny powołany do spraw 
bezpieczeństwa imprez masowych.

 4. Zawężono obowiązek organizatora do zapewnienia identyfikacji osób uczest-
niczących w imprezie do meczu piłki nożnej klubu uczestniczącego w rozgryw-
kach jednej z trzech najwyższych ligowych klas rozgrywkowych rywalizacji 
mężczyzn, niezależnie od rozgrywek, tj. krajowych czy międzynarodowych. 
Analogicznie w odniesieniu do centralnego systemu identyfikacji uczestników 
meczów piłki nożnej.

 5. Administratorami danych zgromadzonych we wskazanych systemach nie są 
już podmioty zarządzające rozgrywkami ligi zawodowej i właściwy związek 
sportowy, a właściwe podmioty zarządzające rozgrywkami.

 6. Systemy identyfikacji uczestników działają na podstawie numeru PESEL, a nie 
numeru identyfikacyjnego.

 7. Uczestnika meczu piłki nożnej identyfikuje się już tylko na podstawie numeru 
PESEL, a w razie gdy nie został on nadany – rodzaju, serii i numeru dokumen-
tu potwierdzającego tożsamość. Zrezygnowano z wizerunku twarzy, numeru 
identyfikacyjnego i informacji o podmiocie, który wydał numer identyfikacyjny.

 8. W systemie umieszczane są informacje o wszelkich orzeczonych zakazach.
 9. Dane zgromadzone w systemie przechowywane są nie dłużej niż po 2 lata od 

ostatniego zakupu biletu wstępu przez uczestnika meczu piłki nożnej.
10. Osoba ukarana zakazem klubowym ma prawo wniesienia wniosku o ponow-

ne rozpatrzenie sprawy do podmiotu, który zastosował zakaz klubowy. Od 
orzeczenia o zastosowaniu zakazu klubowego osobie ukaranej służy prawo 
wniesienia skargi do właściwego sądu administracyjnego.
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11. Sprzedaż biletu wstępu na mecz piłki nożnej następuje po uzyskaniu danych 
– imienia i nazwiska, PESEL-u, a w razie gdy nie został on nadany – rodzaju, 
serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nie ma obowiązku 
okazywania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

12. W przypadku meczów o charakterze międzynarodowym nie stosuje się wymo-
gów dotyczących biletów. Na wskazanym bilecie wstępu lub na innym doku-
mencie uprawniającym do przebywania na meczach umieszcza się numer 
miejsca siedzącego.

13. Organizator meczu piłki nożnej przy sprzedaży biletów przekazuje upraw-
nienie do przebywania w wyznaczonych miejscach, może także udostępniać 
uczestnikom miejsca stojące.

14. Projekty budowlane stadionów uzgadniane są przez policję, strażą pożarną 
oraz związek sportowy.

15. Skrócono termin wystąpienia do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia 
na przeprowadzenie imprezy masowej, w wyjątkowych i uzasadnionych przy-
padkach, z 30 do 14 dni.

16. Wprowadzono możliwość przerwania imprezy masowej w przypadku stwier-
dzenia niespełnienia przez organizatora warunków określonych w zezwoleniu 
na przeprowadzenie imprezy masowej.

17. Wykroczenie polegające na niewykonaniu polecenia porządkowego, okre-
ślonego w art. 54 Ustawy popełnione musi być w czasie i w miejscu trwania 
imprezy masowej.

18. Maskowanie twarzy przez sprawcę przestępstwa wdarcia się na teren, na któ-
rym rozgrywane są zawody sportowe, określonego w art. 60 Ustawy, musi mieć 
istotny wpływ na utrudnienie rozpoznania jego osoby.

19. W przypadku przestępstw i wykroczeń popełnionych w związku z imprezą 
masową artystyczno-rozrywkową sąd fakultatywnie może orzec środek karny 
w postaci zakazu wstępu na imprezę masową.

20. W przypadku przestępstw i wykroczeń popełnionych w związku z imprezą 
sportową sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci zakazu wstępu 
na imprezę masową, także w razie ukarania za wykroczenie o charakterze 
chuligańskim.

Nadal pozostaje nieuregulowany problem kierownika do spraw bezpieczeń-
stwa, który nie będąc członkiem służby porządkowej i informacyjnej, nie odpowiada 
karnie za brak zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom sportowych imprez maso-
wych. Nie uregulowano również kwestii używania flag wielkoformatowych, które 
ułatwiają kibicom korzystanie z materiałów pirotechnicznych.
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Jednakże, w ocenie autora niniejszego opracowania, wprowadzone zmiany 
znacząco wpłyną na usprawnienie pracy służb zapewniających bezpieczeństwo 
imprez masowych, głównie meczów piłki nożnej
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odbywać się mecze piłki nożnej (D. U. z dnia 6 lipca 2010 roku),

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wymogów 
jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby 
informacyjne (D. U. z dnia 2 września 2011 roku),
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SUMMARY

The article was devoted to changes in the law on mass events safety. The first regulation in 
this area was introduced by the Act of 22 August 1997. It was entirely replaced by the Act 
of 20 March 2009. The paper presents the fundamental changes that were introduced by the 
legislator in 2015. The main focus was on identifying the participants of mass events, the way of 
ticket sales, the shorter periods of the storage of material recorded during the event, the change 
of the administrator of data entered into the participants identification system, the scope of 
information placed in a designated system, the possibility of making standing place available 
to the participants, obligatory jurisdiction by the court of the punitive measure in the form of 
a ban on entry to a mass event. The current legal status, which was referred to the previous 
regulation by separating the new provisions and the characteristics of the changes made so far 
in the current legislation, was analysed.


