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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 

Prawo o zgromadzeniach  

 

(druk nr  1024) 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. – KODEKS WYKROCZEŃ (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z 

późn. zm.) 

 

[Art. 52. 

§ 1. Kto: 

1)   przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu 

niezakazanego zgromadzenia, 

2)   zwołuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczy takiemu 

zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu, 

3)   przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub 

przedstawiciela organu gminy, 

4)   bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub 

organizacja prawnie rozporządza jako zwołujący lub przewodniczący 

zgromadzenia, 

5)   bierze udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe lub 

inne niebezpieczne narzędzia, 

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

§ 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.] 

 

<Art. 52. 

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

wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub 

narzędzia 

– podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze 

grzywny. 

§ 2. Kto: 

1)  przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu 

niezakazanego zgromadzenia, 

2)  organizuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczy 

takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu, 

3)  przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go, 
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4)  bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub 

organizacja prawnie rozporządza jako organizator lub przewodniczący 

zgromadzenia 

– podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. 

§ 3. Kto: 

1)  będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie 

podejmuje środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa 

przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników 

zgromadzenia, 

2)  nie podporządkowuje się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego 

zgromadzenia lub jego organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 

2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. …), 

3)  wzbrania się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu 

– podlega karze grzywny. 

§ 4. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. O PARTIACH POLITYCZNYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 

155, poz. 924)  

 

Art. 11. 

1. Partię polityczną zgłasza się do ewidencji partii politycznych, zwanej dalej "ewidencją", 

prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, zwany dalej "Sądem". 

2. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę, skrót nazwy i określenie adresu siedziby partii 

politycznej oraz imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów 

uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania 

zobowiązań majątkowych. Do zgłoszenia można załączyć wzorzec symbolu graficznego 

partii politycznej. 

3. Do zgłoszenia należy załączyć: 

1)   statut partii politycznej; 

2)   wykaz zawierający imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne 

PESEL i własnoręczne podpisy popierających zgłoszenie co najmniej 1000 obywateli 

polskich, którzy ukończyli 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych; każda 

strona wykazu powinna być opatrzona adnotacją zawierającą nazwę partii politycznej 

zgłaszanej do ewidencji. 

[4. Do zbierania podpisów osób popierających zgłoszenie, o których mowa w ust. 3, stosuje 

się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 

Nr 51, poz. 297, z późn. zm.).] 
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<4. Do zbierania podpisów osób popierających zgłoszenie, o których mowa w ust. 3, 

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o 

zgromadzeniach (Dz. U. poz. …).> 

5. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny partii politycznej powinny odróżniać się wyraźnie 

od nazw, skrótów nazw i symboli graficznych partii już istniejących. 

6. Zgłoszenia dokonują 3 osoby spośród osób, o których mowa w ust. 2, przyjmując 

odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 maja 1999 r. O OCHRONIE TERENÓW BYŁYCH HITLEROWSKICH 

OBOZÓW ZAGŁADY (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.)  

 

Art. 7. 

1. Odbycie zgromadzenia na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej wymaga 

zgody wojewody, wydanej w drodze decyzji. 

2. Wniosek o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, składa się nie później niż na 30 dni 

przed datą zgromadzenia. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez 

rozpoznania. O pozostawieniu wniosku bez rozpoznania wojewoda orzeka w drodze 

decyzji. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać: 

  1)   oznaczenie organizatora zgromadzenia oraz jego siedziby, 

  2)   cel i program zgromadzenia oraz język, w jakim będą porozumiewać się jego 

uczestnicy, 

  3)   miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę 

uczestników zgromadzenia oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się 

zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia, 

  4)   określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu 

pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie 

organizator zwraca się do wojewody. 

<3a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się pisemną zgodę podmiotu 

posiadającego tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się na obszarze 

Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej na odbycie zgromadzenia na tej 

nieruchomości.> 

4. Wojewoda odmawia udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli: 

  [1)   cel lub odbycie zgromadzenia są niezgodne z przepisami niniejszej ustawy lub 

ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297) 

albo naruszają przepisy ustaw karnych,] 
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<1) cel lub odbycie zgromadzenia są niezgodne z przepisami niniejszej ustawy lub 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. …) albo 

naruszają przepisy ustaw karnych,> 

  2)   odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu znacznej 

wartości, 

  3)   cel lub odbycie zgromadzenia może naruszyć powagę lub charakter Pomnika 

Zagłady[.] <,> 

<4) podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się na 

obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej nie wyraził zgody na 

odbycie zgromadzenia na tej nieruchomości.> 

5. Decyzja o odmowie udzielenia zgody na odbycie zgromadzenia powinna być doręczona 

organizatorowi w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ust. 2. 

6. Wojewoda może delegować na zgromadzenie swoich przedstawicieli. 

7. Wojewoda, na wniosek organizatora, zapewnia, w miarę potrzeby, ochronę policyjną w 

trybie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 

r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 

1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 

106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 

680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), służącą 

stosownemu przebiegowi zgromadzenia. 

8. Delegowany przedstawiciel wojewody, przybywając na zgromadzenie, jest obowiązany 

okazać swoje upoważnienie przewodniczącemu zgromadzenia. 

[9. Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela wojewody, jeżeli jego przebieg 

zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu znacznej wartości, narusza powagę lub 

charakter Pomnika Zagłady albo narusza przepisy niniejszej ustawy, przepisy ustawy - 

Prawo o zgromadzeniach albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o 

konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.] 

<9. Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela wojewody, jeżeli jego 

przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu znacznej wartości, narusza 

powagę lub charakter Pomnika Zagłady albo narusza przepisy niniejszej ustawy, 

przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach albo przepisy 

ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania 

zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.> 

10. Rozwiązanie zgromadzenia na podstawie przepisu ust. 9 następuje przez wydanie decyzji 

ustnej, poprzedzonej trzykrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości 

jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu w obecności zgromadzonych, 

której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzję tę doręcza się 

organizatorowi na piśmie w terminie 24 godzin od jej podjęcia. 

11. Organizatorowi oraz uczestnikowi zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się od 

decyzji w sprawie rozwiązania zgromadzenia w terminie 3 dni od dnia rozwiązania 

zgromadzenia. 
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[12. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej ustawie do przeprowadzenia zgromadzenia na 

obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej stosuje się przepisy ustawy - Prawo 

o zgromadzeniach, z wyjątkiem art. 4.] 

<12. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do przeprowadzenia 

zgromadzenia na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, z wyjątkiem 

art. 2, z tym, że na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej nie mogą 

być organizowane zgromadzenia zgłaszane w trybie art. 22 ust. 1 tej ustawy oraz 

odbywać się zgromadzenia spontaniczne.> 

13. Przepisów ust. 1-12 nie stosuje się do zgromadzeń odbywających się w ramach 

działalności kościołów oraz związków wyznaniowych w celu publicznego sprawowania 

kultu - organizowanych w kościołach, świątyniach, kaplicach, budynkach kościelnych i na 

gruntach kościelnych. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. O REFERENDUM LOKALNYM (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 706 oraz z 2014 r. poz. 1871)  

 

[Art. 30. 

Zgromadzenia mieszkańców organizowane w ramach kampanii referendalnej nie podlegają 

przepisom ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2013 r. poz. 

397).] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1166)  

 

Art. 16. 

1. Tworzy się wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego, których obsługę zapewniają 

komórki organizacyjne właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędach 

wojewódzkich. 

2. Do zadań wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego należy: 

1)   pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby 

zarządzania kryzysowego; 

2)   współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

3)   nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 

wczesnego ostrzegania ludności; 
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4)   współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 

5)   współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i 

humanitarne; 

6)   dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum; 

7)   realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej 

państwa; 

8)   (uchylony). 

<3. Wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego wykonują zadania określone w 

art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 

poz. …).> 

 

Art. 20. 

1. Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy (miasta) realizację 

następujących zadań: 

1)   całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w 

sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia 

przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności; 

2)   współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

3)   nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 

wczesnego ostrzegania ludności; 

4)   współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 

5)   współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i 

humanitarne; 

6)   realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej 

państwa. 

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, wójt, burmistrz, prezydent miasta może 

tworzyć gminne (miejskie) centra zarządzania kryzysowego. 

<2a. W przypadku utworzenia, gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego 

wykonuje zadania określone w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – 

Prawo o zgromadzeniach.> 

3. Art. 18 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

 

 


