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zekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 
iego projektu ustawy 

mianie ustawy – Prawo o zgromadze-
ch (druk nr 35). 

nocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
cji i Cyfryzacji do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
rnych.  
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Stanowisko Rządu wobec Prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo o zgromadzeniach (druk nr 35) 

 
Rada Ministrów z dużym zainteresowaniem i uwagą przyjęła projekt ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo o zgromadzeniach zgłoszony przez Prezydenta RP.  
Rozwiązania przyjęte w przedmiotowym projekcie w opinii Rady Ministrów nie naruszają 

zagwarantowanej w art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wolności zgromadzeń oraz 
zapewniają poszanowanie praw osób trzecich, nie uczestniczących w zgromadzeniu, jak 
również służą zapewnieniu ochrony mienia. 

Projekt przewiduje poszerzenie katalogu przedmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 
ustawy  z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o zgromadzeniach, których posiadanie przez 
uczestników zgromadzenia jest niedozwolone, poprzez dodanie wyrobów pirotechnicznych 
i materiałów pożarowo niebezpiecznych (art. 1 pkt 1 lit. a projektu). Definicja wyrobów 
pirotechnicznych została zawarta w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. 
o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Brak jest jednakże 
bliższego wskazania w przedłożonym projekcie, co należy rozumieć przez pojęcie „materiały 
pożarowo niebezpieczne”. W § 2 ust. 1 pkt 1e rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) jest zawarta definicja 
materiałów niebezpiecznych pożarowo, według której materiałami tymi są m.in. materiały 
wybuchowe i wyroby pirotechniczne. Zasadnym wydaje się zatem posługiwanie się 
w projekcie pojęciem „materiałów niebezpiecznych pożarowo”, które jest zdefiniowane 
w obowiązujących przepisach. Posługiwanie się pojęciem „materiałów pożarowo 
niebezpiecznych” w sytuacji braku ustawowej definicji tego pojęcia może prowadzić do 
rozbieżności w jego interpretacji. W przypadku posłużenia się w projektowanej ustawie 
pojęciem „materiałów niebezpiecznych pożarowo” w nowelizowanym art. 3 ust. 2 nie jest 
celowe wskazywanie w tym przepisie materiałów wybuchowych i wyrobów 
pirotechnicznych, albowiem są one zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia jednym 
z rodzajów materiałów niebezpiecznych pożarowo.  

Projektowany art. 3 ust. 3 ustawy - Prawo o zgromadzeniach (art. 1 pkt 1 lit. b projektu) 
wprowadza zakaz uczestniczenia w zgromadzeniu osób, których rozpoznanie z powodu 
ubioru, zakrycia twarzy lub zmiany ich wyglądu nie jest możliwe. Zakaz udziału 
w zgromadzeniu osób, „których wygląd zewnętrzny uniemożliwia ich identyfikację” stanowił 
przedmiot analizy Trybunału Konstytucyjnego w uzasadnieniu wyroku z dnia 10.11.2004r., 
sygn. akt Kp 1/04. Z uzasadnienia projektu wynika, że projektodawca analizował pod kątem 
zgodności stanowisko zawarte we wskazanym wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z proponowanym brzmieniem art. 3 ust. 3 ustawy - Prawo o zgromadzeniach. Istotne przy 
interpretacji treści projektowanego art. 3 ust. 3 ww. ustawy jest odniesienie się do brzmienia 
projektowanego art. 7 ust. 2 pkt 3a (art. 1 pkt 3 lit. b projektu). Analizując zmiany 
proponowane do art. 3 ist. 3 i art. 7 ust. 2 pkt 3a ustawy, należy stwierdzić, że proponowane 
przepisy nie wyłączają w sposób kategoryczny możliwości uczestnictwa w zgromadzeniu 
osób, których nie można zidentyfikować. W zdaniu drugim art. 3 ust. 3 zawarto bowiem 
zastrzeżenie, że zakaz ten nie dotyczy uczestników zgromadzenia, o których mowa w art. 7 
ust. 2 pkt 3a ustawy. Zatem jeżeli organizator zgromadzenia zawiadomi organ gminy o 
planowanym udziale w zgromadzeniu, osób których rozpoznanie z powodu ubioru, zakrycia 
twarzy lub zmiany ich wyglądu nie będzie możliwe, to w przypadku dopełnienia tego 
warunku, zakaz którym mowa w art. 3 ust. 3 nie ma zastosowania. Tak sformułowany przepis 
w opinii Rady Ministrów nie narusza konstytucyjnej wolności zgromadzeń.  

Projekt ustawy przewiduje nałożenie na organ gminy obowiązku informowania Szefa 
Biura Ochrony Rządu o miejscu, dacie i przewidywanej liczbie uczestników zgromadzenia,  
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w przypadku, gdy zgromadzenie planowane jest w pobliżu obiektów podlegających ochronie 
Biura Ochrony Rządu (art. 1 pkt 2 projektu). Aktualnie obowiązek taki istnieje w odniesieniu 
do zgromadzeń organizowanych w pobliżu siedzib przedstawicielstw dyplomatycznych, 
urzędów konsularnych, misji specjalnych i organizacji międzynarodowych - organ gminy 
informuje właściwego miejscowo komendanta Policji oraz Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych (art. 6 ust. 2 ustawy - Prawo o zgromadzeniach). 

W projektowanej zmianie art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo o zgromadzeniach wydłużeniu uległ 
termin zgłoszenia zamiaru zorganizowania zgromadzenia z 3 do 5 dni. Nie nastąpiła jednakże 
zmiana art. 9 ustawy w zakresie terminów, dotyczących rozpatrzenia odwołania od zakazu 
zgromadzenia. Wydaje się celowym rozważenie poszerzenia projektowanej nowelizacji, tak, 
by zostały wykonane wytyczne, wynikające z wyroku Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu z dnia 3 maja 2007r. w sprawie Bączkowski i inni przeciwko Polsce 
(skarga nr 1543/06). W wyroku tym Trybunał uznał, że w powyższej sprawie doszło do 
naruszenia art. 11, art. 13 i art. 14 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności, gdyż rozpatrzenie negatywnej decyzji organu I instancji nastąpiło po dacie 
planowanego zgromadzenia publicznego. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 7 ust. 
1 ustawy - Prawo o zgromadzeniach, zawiadomienie organu wykonawczego gminy o 
zgromadzeniu powinno nastąpić nie później niż na 3 dni, a najwcześniej na 30 dni przed 
planowaną datą zgromadzenia. Mając na uwadze określony w art. 9 tej ustawy termin na 
wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego – w terminie 3 dni od dnia 
zawiadomienia, nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia 
zgromadzenia – oraz termin na wniesienie odwołania od tej decyzji (3 dni), decyzja organu 
odwoławczego w wielu przypadkach mogła być i w praktyce była wydawana, po 
planowanym terminie rozpoczęcia zgromadzenia. Powodowało to iluzoryczność 
postępowania odwoławczego i nie gwarantowało należytej ochrony konstytucyjnej zasady 
organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich (art. 57 Konstytucji RP). 
Wydłużenie terminu minimalnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1, z dotychczasowych 3 dni 
do proponowanych 5, ale przy jednoczesnym skróceniu terminów określonych w art. 
9 ustawy, zapewniłoby rozpatrzenie odwołania od negatywnej decyzji organu I instancji przed 
planowanym terminem zgromadzenia publicznego. 

Wobec zaproponowanej nowelizacji art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo o zgromadzeniach 
(art. 1 pkt 3 lit. b projektu), proponuje się poszerzenie jej zakresu o dodanie po wyrażeniu 
„trasę przejścia” określenia „lub przejazdu”. Analogiczną zmianę należałoby wprowadzić 
do projektowanego art. 7a i art. 8 pkt 3. Przepis art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo 
o zgromadzeniach w aktualnym brzmieniu wskazuje, że do zawiadomienia o planowanym 
zgromadzeniu należy dołączyć m. in. projektowaną trasę przejścia zgromadzenia. Literalna 
wykładnia tego przepisu aktualnie powoduje częstokroć, że możliwość przemieszczania się 
uczestników zgromadzenia zostaje ograniczona wyłącznie do ruchu pieszego. Przykład 
wąskiej interpretacji wskazanego przepisu stanowi decyzja Prezydenta Miasta Poznania 
z dnia 29.10.2009 r. zakazująca „Poznańskiej Masie Krytycznej” odbycia zgromadzenia, 
którego uczestnicy mieli poruszać się rowerami ulicami miasta Poznania. 

Omawiany projekt w art. 7a Prawa o zgromadzeniach (art. 1 pkt 4 projektu) przewiduje 
nowe rozwiązanie, dotychczas nieuregulowane w przepisach, tj. dotyczące możliwości 
zorganizowania w tym samym czasie i miejscu dwu lub więcej zgromadzeń. Projektowany 
przepis niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa nie tylko uczestników 
zgromadzeń, ale również osób trzecich. Z projektowanym art. 7a związana jest zmiana art. 8, 
poprzez dodanie pkt 3 i zmianę pkt 2. Wskazana propozycja wymaga głębszej analizy. Po 
pierwsze, interpretacja wskazanego przepisu w kontekście pozostałych uregulowań wskazuje, 
że organizatorowi zgromadzenia nie będzie przysługiwała procedura odwoławcza od takiego 
wezwania. W projekcie nie została wskazana forma, w jakiej organ wzywa organizatora do 
dokonania zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia. Wydaje się zatem, że będzie to zwykła 
forma pisemna. Przesłanki, które uprawniają organ do wystosowania takiego wezwania mają 
charakter ocenny, co może w przyszłości budzić kontrowersję co do zasadności ich podjęcia. 
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Wezwanie do zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia w sposób istotny ingeruje w wolność 
zgromadzeń, gdyż czas i miejsce zgromadzenia w wielu przypadkach są elementami 
wpływającymi na zasadność i celowość odbycia zgromadzenia. Konieczność zmiany jednego 
lub obu wskazanych elementów może doprowadzić do sytuacji, w której odbycie 
zgromadzenia nie będzie zgodne z jego celem. Po drugie, wątpliwość budzi, czy przy 
wykorzystaniu maksymalnych terminów wskazanych w ustawie, tj. zgłoszenia zamiaru 
odbycia zgromadzenia na 5 dni przed jego planowanym terminem., Odwołanie organizatora 
od takiej decyzji zostanie rozpatrzone przed planowanym terminem zgromadzenia. 
Projektowany przepis art. 9 ust. 1 ustawy - Prawo o zgromadzeniach (art. 1 pkt 6 projektu) 
stanowi, że decyzję o zakazie zgromadzenia wydaną z uwagi na niezastosowanie się do 
wezwania doręcza się nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia 
zgromadzenia. Tak wskazany termin w praktyce czyni nierealnym możliwość rozpatrzenia 
złożonego odwołania przed planowanym terminem odbycia zgromadzenia. 

Projekt przewiduje zmianę art. 10 ust. 2 ustawy - Prawo o zgromadzeniach (art. 1 pkt 7 
projektu). Aktualnie przewodniczącym zgromadzenia jest jego organizator, który jednakże 
może powierzyć swoje obowiązki innej osobie albo też uczestnicy zgromadzenia, za jego 
zgodą, mogą wybrać innego przewodniczącego. Po zmianie brzmienia wskazanego przepisu 
już tylko organizator będzie przewodniczącym zgromadzenia. W uzasadnieniu projektu nie 
ma jednak informacji, dlaczego została wyeliminowana możliwość powierzenia obowiązków 
przewodniczącego zgromadzenia innemu podmiotowi niż organizator. Zasadnym jest również 
rozważenie, czy przy zmianie aktualnego art. 10 ustawy - Prawo o zgromadzeniach nie należy 
dokonać poszerzenia zmiany wskazanej w art. 1 pkt 7 projektu ustawy poprzez nałożenie na 
przewodniczącego zgromadzenia obowiązku nawiązania kontaktu z przedstawicielami organu 
gminy delegowanymi na zgromadzenie, jak również obowiązku poinformowania organu 
gminy o odwołaniu planowanego zgromadzenia.  

Należy pozytywnie odnieść się do rozwiązania, polegającego na wprowadzeniu 
obowiązku delegowania przez organ gminy swoich przedstawicieli na zgromadzenie, jeżeli 
przewidywana liczba uczestników jest większa niż 500 osób lub jeżeli istnieje 
niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia, 
zwłaszcza w kontekście przysługujących przedstawicielowi gminy uprawnień określonych  
w art. 12 ww. ustawy. 

Projektowana zmiana art. 12 ust. 1 ustawy spowoduje, że organ gminy rozwiąże 
zgromadzenie w sytuacji, gdy będą w nim uczestniczyły osoby np. w przebraniu, nawet 
wówczas, gdy będzie ono przebiegało w sposób pokojowy. Istota wprowadzonej zmiany w 
zakresie zgłaszania planowanego uczestnictwa w zgromadzeniu osób np. w przebraniach ma 
na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osób i mienia, a nie charakter represyjny. 
Przepisy obowiązującej ustawy - Prawo o zgromadzeniach, jak również przedmiotowy 
projekt nie zawierają norm prawnych odnoszących się do tzw. zgromadzeń spontanicznych. 
Każde zatem zgromadzenia spontaniczne w świetle art. 12 ustawy, w których uczestniczą np. 
osoby w przebraniu będzie mogło zostać rozwiązane, gdyż w przypadku tego typu 
zgromadzeń brak jest zgłoszenia o zamiarze jego odbycia, a w konsekwencji co oczywiste 
organizator nie będzie mógł poinformować o planowanym uczestnictwie w tego rodzaju 
zgromadzeniu tej kategorii osób. W ocenie Rady Ministrów należy poddać pod rozwagę 
możliwość poszerzenia projektowanej nowelizacji o zagadnienia związane ze tzw. 
zgromadzeniami spontanicznymi. 

Dodanie do obowiązującej ustawy rozdziału 2a „Przepisy karne” niewątpliwie przyczyni 
się do wzrostu poczucia odpowiedzialności za pokojowy przebieg zgromadzenia, zarówno 
wśród jego uczestników, jak też organizatora zgromadzenia. Z uzasadnienia projektu nie 
wynika jednak dlaczego zdecydowano się na określenie wysokości grzywny w kwocie 7000 
zł. (art. 13 lit. a projektu) i 10000 zł. (art. 13 lit. b projektu). Zamieszczenie takiej informacji 
należy uznać za istotne, zwłaszcza, że z art. 1 § 1 i art. 24 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 
Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275, z późn. zm.) wynika, że maksymalna 
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wysokość grzywny wynosi 5000 zł., a ustalenie kwoty wyższej należy uznać za wyjątek. 
W uzasadnieniu do projektu ustawy należałoby wskazać więc merytoryczne powody 
przemawiające za tego rodzaju wyjątkiem od ww. przepisów ogólnych regulujących 
wysokość grzywny, ewentualnie zastanowić się nad skorelowaniem wysokości sankcji 
przewidzianych w projektowanych przepisach karnych z treścią art. 1 § 1 i art. 24 § 1 ustawy 
– Kodeks wykroczeń.  

Wobec zmiany art. 3 ust. 2 konieczna będzie również zmiana art. 52 § 1 pkt 5 ustawy 
z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010r., Nr 46, poz. 275 z późn. zm.), 
który stanowi, że kto 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. W celu zapewnienia spójności tych dwóch aktów 
normatywnych należy poszerzyć katalog narzędzi wskazany w art. 52 § 1 pkt 5 Kodeksu 
wykroczeń o narzędzia wskazane w projektowanym art. 3 ust. 2. 

Mając na uwadze doniosłość przedmiotowego projektu, Rada Ministrów rekomenduje 
kontynuowanie prac legislacyjnych nad projektem. Wskazane wyżej wątpliwości mogą zostać 
wyjaśnione w toku prac nad projektem nowelizacji i nie wpływają na ogólną, pozytywną 
ocenę projektu.  
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