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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy - Prawo o 

zgromadzeniach. 
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          P R O J E K T  

U  S  T  A  W  A  

z dnia … 

o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach  

Art. 1. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2: 

a)  dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:  

„2. Zgromadzenia organizowane w trybie i na zasadach określonych w 
niniejszej ustawie nie mogą być organizowane w miejscu i czasie, w których 
odbywają się zgromadzenia, o których mowa w ust.1.”; 

2) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej 
liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym 
czasie i miejscu, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy 
zgromadzeniami, i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał 
życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru 
miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień. W przypadku gdy 
wniesione zawiadomienie nie spełniało wymagań określonych w art. 10, o kolejności 
wniesienia tego zawiadomienia decydują data, godzina i minuta jego ponownego wniesienia, 
o ile tak wniesione zawiadomienie spełnia te wymagania. Zgromadzeniom, o których mowa 
w art. 26a, przysługuje pierwszeństwo w wyborze miejsca i czasu zorganizowania 
zgromadzenia.”; 

3) w art. 14 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w którym odbywają się 
zgromadzenia organizowane cyklicznie.”; 

4) art. 26 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 26. Do zgromadzeń, o których mowa w art.21, przepisy art.12, art. 13, art. 17 i 
art. 19 ust. 1, 5 i 7 stosuje się odpowiednio.”; 



5) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu: 

 „Rozdział 3a 

Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie 

Art. 26a. 1. Jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym 
samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej cztery razy w roku według opracowanego 
terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego 
rodzaju wydarzenia odbywały się  w ciągu ostatnich trzech lat, chociażby nie w formie 
zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii 
Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody  
o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń. 

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, organizator podaje uzasadnienie celu cyklicznego 
organizowania zgromadzeń ze wskazaniem liczby i terminarza ich organizacji.  

3. Organizator składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, do wojewody nie później niż na 7 
dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzenia. 

Art. 26b. 1. Wojewoda wydaje decyzję w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie 
zgromadzeń nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem pierwszego z cyklu 
zgromadzenia, biorąc w szczególności pod uwagę okoliczność wcześniejszego organizowania 
zgromadzeń przez wnioskodawcę oraz cel cyklicznego organizowania zgromadzeń. 

2. Wojewoda,  jednocześnie z wydaniem decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne 
organizowanie zgromadzeń, udostępnia  na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji 
Publicznej  informację o miejscu i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie oraz 
informuje o wydaniu decyzji organ gminy, na terenie której ma się odbyć zgromadzenie 
cykliczne. 

3. Jeżeli wojewoda wydał zgodę na odbycie zgromadzenia cyklicznego w miejscu i czasie,  
w którym miało się odbyć inne zgromadzenie, organ gminy, w ciągu 24 godzin od otrzymania 
informacji, o której mowa w ust. 2, wydaje decyzję, o której mowa w art. 14 pkt 3.  

Art.26c. 1. Wojewoda wydaje decyzję o cofnięciu zgody na cykliczne organizowanie 
zgromadzeń: 

1) na wniosek organizatora; 

2) jeżeli co najmniej dwukrotnie, w terminach określonych w terminarzu, o którym mowa w 
art. 26a ust.1, nie zostały one zorganizowane. 



2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli zgromadzenie nie mogło zostać zorganizowane z 
przyczyn niezależnych od organizatora. 

Art. 26d. Na podstawie jednej decyzji o wyrażeniu zgody na cykliczne organizowanie 
zgromadzeń zgromadzenia te mogą odbywać się w okresie nie dłuższym niż trzy lata od 
przeprowadzenia pierwszego z cyklu zgromadzeń. 

Art. 26e. Do zgromadzeń organizowanych cyklicznie przepisy art. 8, art. 10 -12 oraz  art. 14-
20 stosuje się odpowiednio.”; 

6) art. 27 otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 27. Uczestnicy zgromadzenia spontanicznego nie mogą zakłócać przebiegu 
zgromadzenia organizowanego w trybie przepisów rozdziału 2, 3 lub 3a.”; 

7) w art. 28 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 „5) zakłóca przebieg zgromadzenia organizowanego w trybie przepisów rozdziału 2, 3 
lub 3a.”. 

Art. 2.  1. Do zgromadzeń, o których organizacji wniesiono zawiadomienia przed dniem 
wejścia w życie ustawy i które mają się odbyć w tym samym miejscu i czasie co 
zgromadzenia, o których mowa w art. 26a ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy, 
art. 26b ust. 3 stosuje się. 

2. W przypadku niewykonania przez organ gminy obowiązku, o którym mowa w art. 
26b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy, wojewoda wydaje niezwłocznie 
zarządzenie zastępcze o zakazie zgromadzenia. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 



Uzasadnienie 

 

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo  

o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485) poprzez  dodanie przepisów mających na celu umożliwienie,  

w przypadku organizowania zgromadzeń przez tego samego organizatora  w tym samym miejscu lub 

na tej samej trasie co najmniej cztery razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej 

raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, które odbywały się w ciągu ostatnich trzech 

lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i 

istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, zwrócenia się z wnioskiem do wojewody  o 

wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń. We wniosku organizator  będzie 

zobowiązany do uzasadnienia  celu cyklicznego organizowania zgromadzeń. 

 Zgodnie z projektem, decyzję w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń 

wojewoda  będzie podejmował nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem pierwszego  

z cyklu zgromadzenia, biorąc w szczególności pod uwagę okoliczność wcześniejszego organizowania 

zgromadzeń przez wnioskodawcę oraz przyczynę i cel cyklicznego organizowania zgromadzeń. 

Wojewoda, po wydaniu decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń, będzie 

udostępniał niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej  informację  

o miejscu i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie oraz będzie o tym informował organ 

gminy, na terenie której będzie się odbywało zgromadzenie cykliczne. 

Projekt przewiduje, iż wojewoda  będzie wydawał decyzję o cofnięciu zgody na cykliczne 

organizowanie zgromadzeń na wniosek organizatora lub jeżeli co najmniej dwukrotnie, w terminach 

określonych w terminarzu, zgromadzenia nie zostały zorganizowane. 

Na podstawie jednej decyzji o wyrażeniu zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń 

zgromadzenia te będą  mogły się odbywać w okresie nie dłuższym niż trzy lata od przeprowadzenia 

pierwszego z nich. 

 Dodatkowo w projekcie przewiduje się, iż organ gminy będzie wydawał decyzję o zakazie 

zgromadzenia, jeżeli ma ono odbyć się w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie 

cykliczne. 

Ponadto w projekcie przyznano pierwszeństwo zgromadzeniom organizowanym przez organy 

władzy publicznej oraz zgromadzeniom odbywanym w ramach działalności kościołów i innych 

związków wyznaniowych (zmiana w art. 2 ustawy).  Doprecyzowano również odległość pomiędzy 

zgromadzeniami, w sytuacji organizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń w tym samym 

miejscu i czasie.  Ponadto uzupełniono  przepis art. 12  ust. 1 poprzez wskazanie, że w przypadku 

wniesienia zawiadomień  

o zamiarze zorganizowania  dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane  



chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, zgromadzeniom cyklicznym będzie przysługiwało 

pierwszeństwo w wyborze miejsca i czasu zorganizowania zgromadzenia.  

W przepisie przejściowym przewidziano, że do zgromadzeń, o których organizacji wniesiono 

zawiadomienia przed dniem wejścia w życie ustawy i które mają się odbyć w tym samym miejscu i 

czasie co zgromadzenia cykliczne będzie miał zastosowanie art. 26b ust. 3, tj. organ gminy będzie 

zobowiązany do wydania decyzji o zakazie zgromadzenia. W przypadku niewykonania przez organ 

gminy ww. obowiązku wojewoda będzie zobowiązany do wydania niezwłocznie zarządzenia 

zastępczego o zakazie zgromadzenia. 

Przewidywany termin wejścia w życie ustawy to dzień ogłoszenia.  

Wejście w życie ustawy nie będzie powodowało skutków finansowych dla budżetu państwa,  

a także dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji, zgodnie 

z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.  

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 

poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projekt ustawy nie wymaga przedłożenia go właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji 

lub uzgodnienia. 
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w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Arkadiusz Czartoryski) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze 
zm.) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
W projekcie proponuje się nowelizację ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.

Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485; dalej jako: ustawa). 
Projektodawcy zamierzają dodać do ustawy przepisy dotyczące 

postępowania w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie (dodawany 
rozdział 3a ustawy), w tym określające warunki wydawania zgody na te 
zgromadzenia. Projekt przewiduje również dodanie reguł kolizyjnych 
dotyczących organizowania zgromadzeń. Zgodnie z nimi: 

• nie mogą być organizowane zgromadzenia określone w ustawie w 
miejscu i czasie odbywania zgromadzeń przygotowanych przez organy 
władzy publicznej lub odbywanych w ramach działalności kościołów i 
innych związków wyznaniowych (dodawany art. 2 ust. 2 ustawy), 

• w przypadku wniesienia zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia 
dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane 
chociażby częściowo w tym samym czasie i miejscu, o pierwszeństwie 
wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia 
zawiadomień (projektowany art. 12 ust. l zdanie l ustawy), 

• zgromadzeniom organizowanym cyklicznie przysługuje pierwszeństwo w 
wyborze miejsca i czasu zorganizowania tych zgromadzeń względem 
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innych zgromadzeń określonych w ustawie (projektowany art. 12 ust. l 
zdanie 3 ustawy). 

Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniemjej ogłoszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Materia ujęta w opiniowanym projekcie ustawy nie jest regulowana w 

przepisach prawa UE. 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 
opiniowanego projektu. 

4. Konkluzja 
Przedmiot poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o 

zgromadzeniach nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

2 

Akceptował: 

Dyrektor 
Biura Analiz Sejmowych 

4 /#lą-~M:riJ,/ 

Michał W arciński 
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Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie 
ustawy - Prawo o zgromadzeniach (przedstawiciel wnioskodawców: poseł 
Arkadiusz Czartoryski) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii 
Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu 

W projekcie proponuje się nowelizację ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. -
Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485; dalej jako: ustawa). 

Projektodawcy zamierzają dodać do ustawy przepisy dotyczące 

postępowania w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie (dodawany 
rozdział 3a ustawy) oraz reguły kolizyjne odnoszące się do organizowania 
zgromadzeń. 

Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa UE. 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy- Prawo o zgromadzeniach nie 
jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 
95a regulaminu Sejmu. 

Akceptował: 

Dyrektor 
Biura Analiz Sejmowych 

/1 ~n/,/Fk/ 
Michał Warciński 
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