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UWAGI 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

oraz niektórych innych ustaw (druk Sejmu obecnej kadencji nr 2857) nadesłanego 

Sądowi Najwyższemu przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Adama 

Podgórskiego z 26 września 2014 r. nr GMS -WP -173-216/14 

1. Uwagi o charakterze wstępnym i ogólnym 

Przedłożony przez Komisję Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych oraz niektórych innych ustaw (druk Sejmu obecnej kadencji nr 2857, 

określany dalej mianem projektu), budzi szereg wątpliwości, w tym przede wszystkim 

co do tego, czy proponowane zmiany mogą przyczynić się do zwiększenia 

bezpieczeństwa podczas imprez masowych, w drodze na takie imprezy, a także 

w czasie powrotu z imprez tego rodzaju, w szczególności w związku istnieniem 

przemieszczaniem się bliżej niezdefiniowanych "zorganizowanych grup 

uczestników" {por. art. 1 pkt 1 i niektóre dalsze projektu). 

W uzasadnieniu przedłożonego projektu brak jest odniesienia się do 

istniejącego stanu prawnego w celu wyjaśnienia, czy negatywnie wpływa on na stan 

bezpieczeństwa osób i mienia podczas imprez masowych, przed ich rozpoczęciem 

lub po ich zakończeniu. Jeżeli chodzi o zagadnienia bezpieczeństwa w ścisłym tego 

słowa znaczeniu, to wskazuje się w nim jedynie na potrzebę bliższego uregulowania 

kwestii związanych z "przejazdami zorganizowanych grup uczestników masowej 

imprezy sportowej środkiem transportu zbiorowego", a także: 
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a) stworzenia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej podstawy 

prawnej do "dofinansowywania programów edukacyjnych, infonnacyjnych 

i szkoleniowych na rzecz poprawy (m.in.) bezpieczeństwa imprez masowych" 

(por. art. 1 pkt 2 projektu), 

b) nałożenia na wojewodów obowiązku tworzenia, jako ich organów 

pomocniczych, "wojewódzkich zespołów interdyscyplinarnych do spraw 

bezpieczeństwa imprez masowych" z bardzo ogólnie określonym katalogiem 

ich zadań. 

W szczególności w tym kontekście należałoby oczekiwać od autorów projektu 

wskazania choćby orientacyjnego poziomu wydatków z budżetu Państwa, jakie na 

powyższe cele miałyby być corocznie uruchamiane przez właściwego ministra oraz 

przez każdego z wojewodów. Realizując tę nową kompetencję, właściwy minister 

musiałby "wydatkować" środki z budżetu Państwa. Kosztami funkcjonowania ww. 

wojewódzkich zespołów interdyscyplinarnych musieliby zostać obciążeni 

wojewodowie. Wysoce prawdopodobne jest bowiem, że osoby uczestniczące 

w pracach owych zespołów (zwłaszcza w charakterze stałych członków) 

zainteresowane byłyby otrzymywaniem stosownego wynagrodzenia w związku 

z pełnieniem takiej roli społecznej. W uzasadnieniu projektu kwestię tę jednak się 

pomija. 

Odmiennie rzecz się ma z wydatkami, jakie już ponoszą lub mieliby nadal 

ponosić organizatorzy imprez masowych, właściciele obiektów sportowych, 

a zwłaszcza podmioty zainteresowane funkcjonowaniem ekstraklasy oraz pierwszej 

ligi, w ramach których prowadzone są rozgrywki w piłce nożnej, w wypadku, gdyby 

już istniejące unormowania prawne mające służyć zapewnieniu bezpieczeństwa 

imprez masowych nie uległy zmianie w sposób proponowany w projekcie. Tutaj 

autorzy projektu wprost stwierdzają, że koszty te są zbyt duże dla podmiotów 

związanych ze światem piłki nożnej w Polsce, a dla niektórych z nich mogą być 

wręcz rujnujące. Ta teza uznawana jest za oczywistą, a tym samym za 

niewymagającą przedstawienia jakichkolwiek danych liczbowych dla wykazania 

ewentualnej jej prawdziwości. Uzasadnienie projektu nie zawiera zatem np. danych 

pozwalających na ustalenie, jaka jest struktura wydatków podmiotów występujących 
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w roli organizatorów imprez masowych określanych mianem meczów piłki nożnej na 

poziomie ekstraklasy, pierwszej ligi lub niższych lig w Polsce, a zwłaszcza, jaką ich 

część stanowią wydatki związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa w 

czasie takich imprez, przed ich rozpoczęciem lub po ich zakończeniu (Nie ulega przy 

tym wątpliwości, że do grupy ostatnio wymienionych wydatków należy zaliczyć, w 

szczególności, stałe koszty związane z utrwalaniem przebiegu imprez, w tym 

zachowań kibiców, przechowywaniem materiałów świadczących o takiej rejestracji, a 

także związane z prowadzeniem wymaganych ewidencji danych osobowych osób 

uczestniczących w charakterze kibiców w określonych kategoriach zawodów 

sportowych oraz z utrzymywaniem "urządzeń" służących identyfikacji takich osób.) 

Z uzasadnienia przedłożonego projektu nie wynika, by istniejące unormowania 

prawne były nieodpowiednie w zakresie ograniczenia ryzyka powstawania zagrożeń 

dla bezpieczeństwa osób i mienia w związku z imprezami masowymi. W 

przedłożonym projekcie nie podnosi się, by w szczególności tzw. zorganizowane 

grupy kibiców w ostatnim czasie zmieniły swoje zachowania "na lepsze". Twierdzi się 

natomiast, że należy podejmować szersze działania wychowawcze i edukacyjne 

służące poprawie bezpieczeństwa imprez masowych, w tym sportowych 

przez upoważnienie do dokonywania nowych, dotychczas nieznanych, wydatków z 

budżetu Państwa. 

Trudno nie zauważyć więc, że w rozwiązaniach proponowanych w projekcie 

istnieje zastanawiająca dysproporcja w trosce o pieniądze publiczne i pieniądze 

podmiotów prawa prywatnego, w tym przede wszystkim działających "w świecie" 

polskiej piłki nożnej. 

Powyższa konstatacja nie zmienia faktu, że obiektywnie istnieje potrzeba 

podjęcia szerszej dyskusji w przedmiocie zarówno zasad, ale i pewnych szczegółów 

dotyczących finansowania polskiego sportu, w tym z zaangażowaniem środków 

publicznych, które będą służyły właściwemu, a więc i bezpiecznemu uczestnictwu, 

w masowych imprezach sportowych, zarówno po stronie zawodników, osób im 

towarzyszących, jak i kibiców. Być może taka dyskusja powinna poprzedzać 

ewentualne zmiany w szczególności w takiej regulacji, jaką stanowi ustawa 

o bezpieczeństwie imprez masowych. 
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Kończąc te wstępne uwagi należy odnotować, że przedłożony projekt 

w całości nie odpowiada regułom poprawnej legislacji, a sposób prezentacji jego 

uzasadnienia budzi poważne zastrzeżenia natury językowej. 

Poniższe uwagi o charakterze szczegółowym odnoszą się do tej części 

proponowanych zmian, które mogą dotyczyć faktycznego lub potencjalnego 

zaangażowania sądów i ich przedstawicieli w sprawach, których wynik może 

rzutować na stan bezpieczeństwa imprez masowych. 

2. Uwagi o charakterze szczegółowym 

Ad art. 1 pkt 14 projektu 

Propozycja nadania nowego brzmienia art. 54 ust. 11 wynika z dostosowania 

tego przepisu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z TK z dn. 20.20.05.2014 r., 

sygn. akt K 17/13 (Dz. U. poz. 693). Zmiana ta zasługuje na aprobatę. 

Ad art. 1 pkt 20 projektu 

Użycie w nowym art. 59 ust. 1 a pojęcia "materiały niebezpieczne pożarowo 

lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe" może budzić 

wątpliwości z punktu widzenia zasady określoności znamion przestępstwa. Uwaga ta 

dotyczy odpowiednio obowiązującego już art. 59 ust. 1 w zakresie, w jakim stanowi 

on o zakazie posiadania "materiałów niebezpiecznych pożarowo lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów". 

Ad art. 1 pkt 21 projektu 

Istotne zmiany w art. 60 mają służyć wprowadzeniu dwóch, sui generis 

czynów zabronionych, polegających odpowiednio na czynnej napaści oraz 

znieważeniu członka służby porządkowej lub informacyjnej. Wobec umiejscowienia 

tej regulacji poza Kodeksem karnym, nie jest oczywisty rodzajowy przedmiot ochrony 

tych przestępstw. Utrudni to stosowanie proponowanych przepisów, w szczególności 

zaś stwierdzanie okoliczności podobieństwa przestępstw (istotnego np. z punktu 

widzenia art. 64 K.k.). Projektodawca powinien ustalić, w jakie dobro prawem 

chronione godzą tworzone przez niego typy czynu zabronionego. Wątpliwe jest 

1 11ekroć nie jest to określone w niniejszych uwagach, powoływane jednostki redakcyjne dotyczą 
Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 
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istnienie takiego rodzajowego przedmiotu ochrony, jak "bezpieczeństwo imprez 

masowych". W związku z tym bardziej właściwe byłoby wprowadzenie odpowiednich 

rozwiązań normatywnych w drodze nowelizacji K.k. 

Racjonalna wydaje się natomiast kryminalizacja czynnej napaści na członka 

służby porządkowej lub informacyjnej (projektowany art. 60 ust. 5). Jest ona 

uzasadniona szczególnym poziomem zakłócenia porządku publicznego podczas 

imprez masowych. Należy przy tym zauważyć, że kryminalizacja czynnej napaści na 

funkcjonariusza publicznego ma służyć również ochronie osób przybranych mu do 

pomocy, którymi podczas imprez masowych będą właśnie osoby wchodzące w skład 

służb porządkowych i - ewentualnie - informacyjnych. Obecne uregulowanie może 

być jednak uznane za niewystarczające. Stąd dostrzeżona przez projektodawcę 

potrzeba autonomicznej ochrony służb porządkowych i informacyjnych. 

Ad art. 1 pkt 22 projektu 

Zbyteczne wydaje się odrębne unormowanie, na wzór zniewagi 

funkcjonariusza publicznego, znieważenia członka służby porządkowej lub 

informacyjnej w projektowanym art. 60a. W przypadku kryminalizowanego 

zachowania atakowana jest cześć osoby fizycznej. Nie wykazano przy tym, jakie 

autonomiczne dobro prawne miałoby być w ten sposób chronione. W szczególności 

nie sposób argumentować, iż ów przepis jest konieczny z punktu widzenia ochrony 

porządku publicznego. Tym samym proponowane unormowanie nie spełnia warunku 

konieczności. 

Ad art. 1 pkt 23 projektu 

Propozycja nowelizacji art. 65 pozwala zwrócić uwagę, iż już obecnie 

określenie wysokości dolnej granicy ustawowego wymiaru zakazu wstępu na imprezę 

masową w razie ukarania za wymienione tam wykroczenia przeczy zasadom 

racjonalnej legislacji. Dolna granica tego samego środka, orzekanego w razie 

ukarania za występek, wynosi 1 rok. Ustawodawca powinien więc poważnie 

rozważyć prawidłowość ustawowego wymiaru zakazu wstępu na imprezę masową 

w związku ze skazaniem za wykroczenie, obniżając jego dolną granicę. 
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Ad art. 1 pkt 24 projektu 

Trudno się zgodzić z propozycją nadania nowego brzmienia art. 66. Pozwala 

on na orzeczenie środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową wobec 

sprawców wymienionych tam rodzajowo przestępstw, popełnionych w związku 

z imprezą masową, w tym meczem piłki nożnej. Co prawda zdanie drugie art. 41 b§ 

1 K.k. przewiduje obligatoryjne orzeczenie zakazu, gdy tak stanowią inne ustawy, 

jednak nie oznacza to dowolności w formułowaniu przez ustawodawcę takiej normy. 

Wydaje się, iż przesłanką wydania orzeczenia wymaganego tym przepisem powinno 

być co najmniej wykazanie, iż udział w imprezach masowych zagraża istotnym 

dobrom chronionym prawem. Również obligatoryjność orzekania ww. zakazu we 

wszystkich wskazanych w projektowanym artykule sytuacjach może budzić 

wątpliwości z punktu widzenia zasady proporcjonalności. 

Ad art. 3 projektu 

Na aprobatę zasługuje natomiast projektowane dodanie do kodeksu karnego 

art. 41b § 2, który daje podstawę do szczegółowego określenia w orzeczeniu treści 

zakazu wstępu na imprezę masową, przez określenie imprez masowych, jak również 

wskazanie treści nazw dyscyplin sportowych, klubów oraz zakresu terytorialnego 

imprez, których obowiązek dotyczy. 

Należy również zwrócić uwagę, że wysoce wątpliwe jest określanie zakazu 

orzeczonego przez polski sąd jako mającego obowiązywać także poza terytorium RP 

(art. 41 b § 3 K.k.). Nie jest to zgodne z zasadą suwerenności państw. Takie 

rozwiązanie jest dopuszczalne wyłącznie w wypadku ratyfikowania przez inne 

państwo stosownej umowy międzynarodowej, względnie przyjęcia aktu prawa 

europejskiego (dyrektywy). Ponadto, projektowany art. 41 b § 3 jest niepoprawny 

stylistycznie. Zawiera pleonazm, przez użycie słowa "wyłącznie" przed zwrotem 

"imprezy masowe". Wszystkie przepisy zawarte w proponowanym art. 41b K.k. 

dotyczą bowiem imprez masowych. 

Należy zaaprobować przewidzianą w projektowanym art. 41b § 4 K.k. 

możliwość orzeczenia zakazu zbliżania się do określonych obiektów, na których 

odbywają się imprezy masowe. 
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3. Uwagi końcowe 

Powyższe uwagi nie stanowią kompleksowej oceny przedłożonego projektu. 

Niektóre z proponowanych w nim zmian mogą zasługiwać na aprobatę; wiele innych 

budzi poważne wątpliwości. 

Projekt jako całość nie wydaje się spełniać części istotnych wymagań 

legislacyjnych, w tym co do przedstawienia kosztów, jakie z budżetu Państwa będzie 

należało ponieść w wypadku przyjęcia określonych rozwiązań o charakterze 

ustrojowym lub organizacyjnym. 

Z uzasadnienia projektu nie wynika, dlaczego proponowane w nim zmiany 

istniejących unormowań prawnych, w tym samej ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych, miałyby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w czasie takich 

imprez, przed ich rozpoczęciem lub po ich zakończeniu. 

W tym stanie rzeczy przedłożony projekt nie powinien spotkać się z uznaniem 

w toku dalszych prac legislacyjnych (z wyjątkiem sytuacji, w której jego istotne braki, 

w tym przykładowo wymienione powyżej, zostałyby usunięte). 
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