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Opinia do ustawy – Prawo o zgromadzeniach 

(druk nr 1024) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem uchwalonej przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawy – Prawo 

o zgromadzeniach jest konieczność realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 

września 2014 r. sygn. K 44/12.  

Trybunał zakwestionował w nim: 1) brak ochrony zgromadzeń publicznych mniejszych 

niż 15-osobowe, 2) zbyt długi termin (3 dni robocze) na zawiadomienie organu gminy o 

zgromadzeniu, w tym brak regulacji umożliwiającej zgromadzenia spontaniczne, 3) regulacje 

uniemożliwiające odbywanie później zgłoszonych zgromadzeń, które miałyby się odbywać w 

tym samym miejscu i czasie, co zgromadzenia zgłoszone wcześniej, 4) przewlekłą procedurę 

odwoławczą od zakazu zgromadzenia. Projektodawca deklaruje uwzględnienie w projekcie 

„standardów konstytucyjnych, a także międzynarodowych, w tym praw gwarantowanych 

przez Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”, „wytycznych 

wskazanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 3 maja 2007 r. w 

sprawie Bączkowski i inni przeciwko Polsce (skarga nr 1543/06)” oraz „analiz 

projektodawcy, jak i sygnałów kierowanych ze strony organizacji społecznych oraz 

Rzecznika Praw Obywatelskich”. Przygotowanie w całości nowego projektu tłumaczy tym, iż 

„osiągnięcie określonych powyżej zamierzeń nie jest możliwe przez podjęcie alternatywnych, 

w stosunku do uchwalenia nowej ustawy, środków. Brak jest również uzasadnienia 

przeprowadzania kolejnej już nowelizacji obowiązującej ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. – 

Prawo o zgromadzeniach”. 

Nowa ustawa – Prawo o zgromadzeniach reguluje zasady i tryb organizowania, 

odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń.  
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Ustawa zawiera zasadniczą, z punktu widzenia funkcjonowania ustawy, definicję 

zgromadzenia którym ma być zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla 

nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w 

celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych (art. 3 ust. 1) oraz definicję 

zgromadzenia spontanicznego rozumianego jako zgromadzenie, które odbywa się w związku 

z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem 

związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało 

istotne z punktu widzenia debaty publicznej (art. 3 ust. 2). 

Wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, przepis art. 7 ust. 1 ustawy zamiast 

skrócić dotychczasowy termin zawiadomienia o zgromadzeniu („Organizator zgromadzenia 

publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła 

nie później niż na 3 dni robocze”), wydłuża go: „Organizator zgromadzenia zawiadamia 

organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła 

do organu (…) nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia”. Trybunał 

Konstytucyjny zakwestionował wydłużenie ustawą z dnia 14 września 2012 r. o zmianie 

ustawy - Prawo o zgromadzeniach pierwotnego terminu „3 dni” (kalendarzowych) do „3 dni 

roboczych”. Ustawodawca - odwrotnie - w wykonaniu tego wyroku proponuje 6 dni 

kalendarzowych. 

Zaproponowana procedura odwoławcza na skutek decyzji organu gminy o zakazie 

zgromadzenia (art. 16) skonstruowana jest tak aby postepowanie sądowe miało szansę na 

zakończenie przed ewentualnym zebraniem się zgromadzenia. Odwołanie w odróżnieniu od 

obecnie obowiązującej formuły wnosić się będzie do sądu okręgowego, który ma czas 

nieprzekraczalny termin 24 godzin od wniesienia odwołania na jego rozpoznanie. Na 

postanowienie sądu przysługuje zażalenie do sadu apelacyjnego, który ma taki sam czas na 

rozpoznanie zażalenia. Ustawa nie przewiduje dalszej drogi odwoławczej.  

Rozdział 3 ustawy reguluje uproszczone postępowanie w sprawie zgromadzeń, które nie 

będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności zmiany w jego 

organizacji. Takie zgromadzenie podlega zgłoszeniu do właściwego centrum zarządzania 

kryzysowego, nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Zasady 

odbywania takiego zgromadzenia są podobne do zasad właściwych zgromadzeniom 

uregulowanym w rozdziale 2. 
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Trzecią kategorią zgromadzeń jakie przewiduje ustawa są zgromadzenia spontaniczne 

(rozdział 4). W tym względzie ustawodawca określa jedynie sytuacje, w których takie 

zgromadzenie może zostać rozwiązane.  

Ustawa zawiera zmiany w przepisach obowiązujących. Zmiany w tych przepisach mają 

charakter dostosowujący. Zmiana w ustawie o referendum lokalnym spowoduje, że ustawą – 

Prawo o zgromadzeniach objęte będą zgromadzenia mieszkańców w ramach kampanii 

referendalnej w referendum lokalnym (art. 32). 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. projekt ustawy stanowił 

przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 3518). Prace nad ustawą prowadziła Komisja Spraw 

Wewnętrznych, która przedstawiła sprawozdanie w druku nr 3693. W pierwszym czytaniu 

wprowadzono zmiany o charakterze legislacyjnym. W drugim czytaniu zgłoszone zostały 

poprawki, których Sejm nie przyjął. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

W art. 29 ustawy zawarta jest nowelizacja Kodeksu wykroczeń w zakresie art. 52, która 

wymaga korelacji z innymi przepisami ustawy - Kodeks wykroczeń w zakresie prawidłowego 

określenia katalogu kar (art. 52 § 1).  

Dodatkowo na etapie prac legislacyjnych w Senacie jest ustawa o zmianie ustawy 

o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw, która zawiera zmiany do 

ustawy - Kodeks wykroczeń. Zawarta w art. 2 tej ustawy zmiana zawiera rozszerzenie czynu 

z art. 50a, gdzie karze podlegać będzie uczestnik przejazdu zorganizowanej grupy 

uczestników masowej imprezy sportowej posiadający nóż, maczetę lub inny podobnie 

niebezpieczny przedmiot lub wyroby pirotechniczne. W tym przepisie ustawodawca 

zdecydował, że wyroby pirotechniczne nie są niebezpiecznym przedmiotem, narzędziem czy 

materiałem, natomiast w pewnych okolicznościach ich posiadanie jest zabronione.  

Zmiana wprowadzana w art. 2 do art. 52 ustawy - Kodeks wykroczeń, poprzez obecne 

sformułowanie przepisu, traktuje wyroby pirotechniczne jako niebezpieczny materiał lub 
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narzędzie. Dodatkowo, w zakresie opisu sankcji karnej należy stosować się do zasad 

przyjętych w tej ustawie. 

Propozycja poprawki: 

w art. 2, w art. 52 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Kto bierze udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, 

inne niebezpieczne materiały lub narzędzia lub wyroby pirotechniczne 

- podlega karze aresztu do 14 dni, ograniczenia wolności albo grzywny. 

 

W art. 52 § 3 w pkt 2 została określona norma karna, dla niepodporządkowania się 

żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora. Taka 

konstrukcja sugeruje penalizację czynu polegającego na niezastosowaniu się do więcej niż 

jednego polecenia lub żądania. Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy „Przewodniczący 

zgromadzenia żąda opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem 

narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie. 

W przypadku niepodporządkowania się żądaniu przewodniczący zgromadzenia zwraca się o 

pomoc do Policji lub straży gminnej (miejskiej). Norma karna powinna być ścisła. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 2, w art. 52 w § 3 w pkt 2 wyrazy „żądaniom lub poleceniom” zastępuje się 

wyrazami „żądaniu lub poleceniu”; 

Konsekwencją zaproponowanej poprawki do art. 52 § 1 jest konieczność zmiany art. 4 

ust. 2 ustawy. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały 

wybuchowe, inne niebezpieczne materiały lub narzędzia lub wyroby pirotechniczne.”. 
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