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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o wypowiedzeniu Europejskiej 
konwencji w sprawie przemocy  
i ekscesów widzów w czasie imprez 
sportowych, a w szczególności meczów 
piłki nożnej, sporządzonej  
w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw 
Zagranicznych oraz Minister Sportu i Turystyki. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Beata Szydło 

 
 



Projekt 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez 

sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzona w Strasburgu dnia 

19 sierpnia 1985 r., zostaje wypowiedziana przez Rzeczpospolitą Polską. 

Na dowód czego został wydany akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Dano w Warszawie, dnia 

PREZES RADY MINISTRÓW 

BEATA SZYDŁO 

PREZYDENT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

ANDRZEJ DUDA 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów 

w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej 

w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

wypowiedzenia Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie 

imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 

19 sierpnia 1985 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

 

1) Potrzeba i cel wypowiedzenia umowy międzynarodowej przez Rzeczpospolitą 

Polską 

W dniu 4 maja 2016 r. na posiedzeniu Komitetu Delegatów Ministrów Rady Europy 

przyjęty został projekt Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do 

bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez 

sportowych, która ma na celu zastąpić obowiązującą obecnie Europejską konwencję 

w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, 

a w szczególności meczów piłki nożnej. Umowa międzynarodowa otwarta została do 

podpisu dnia 3 lipca 2016 r. Związanie się przez Polskę nową Konwencją możliwe 

będzie jedynie w przypadku wypowiedzenia Konwencji z 1985 r. 

Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez 

sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzona została dnia 

19 sierpnia 1985 r. i weszła w życie w dniu 1 listopada tego samego roku. W stosunku 

do Polski konwencja weszła w życie 1 czerwca 1995 r. Ratyfikowana następnie przez 

42 państwa, skupia się na zapobieganiu, odstraszaniu i reagowaniu na incydenty na 

stadionach i w ich otoczeniu. Treść Konwencji odzwierciedla poglądy i praktyki 

ówczesnych czasów oraz uwydatnia rolę odpowiedniego zarządzania tłumem przez 

stosowanie barier i ogrodzeń oraz działania służb porządkowych i informacyjnych. 

W ostatnich latach dokument zdezaktualizował się i stał się niespójny, a nawet 

sprzeczny, ze współczesnym podejściem i doświadczeniami państw-sygnatariuszy 

umowy w zakresie poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych. Niektóre 

postanowienia Konwencji są postrzegane obecnie jako potencjalnie zwiększające, a nie 

zmniejszające ryzyko wystąpienia incydentów podczas imprez sportowych, w tym 

przede wszystkim meczów piłki nożnej.  

W 2012 r. podczas konferencji ministrów ds. sportu Rady Europy podjęto decyzję 

o powierzeniu Stałemu Komitetowi Rady Europy ds. Zwalczania Przemocy Podczas 

Imprez Sportowych (T-RV) zadania polegającego na przeprowadzeniu analizy potrzeby 

i możliwości aktualizacji Europejskiej konwencji. Badanie to pozwoliło na 

sformułowanie następujących wniosków: 
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1) treść Konwencji wraz z upływem czasu stała się, w dużej części, nieaktualna 

i niezgodna z obecnymi europejskimi doświadczeniami i dobrymi praktykami; 

2) położenie akcentu na aspekt przemocy kibiców w oderwaniu od innych 

czynników, tj.: systemu bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi widzów na 

stadionach piłkarskich, jest zbyt wąskim ujęciem problematyki bezpieczeństwa; 

3) treść Konwencji pozostaje w sprzeczności z niektórymi zaleceniami przyjętymi 

w rekomendacjach, wydanych przez Stały Komitet Rady Europy w ciągu ostatnich 

30 lat, co podważa wiarygodność Konwencji; 

4) postanowienia Konwencji nie odzwierciadlają obecnej perspektywy spojrzenia na 

kwestie bezpieczeństwa w sporcie, tj. potrzeby wprowadzenia zintegrowanego, 

wielopodmiotowego systemu zarządzania bezpieczeństwem, zabezpieczeniem 

i obsługą widzów imprez sportowych oraz konieczności nawiązania dialogu 

i współpracy z kibicami piłki nożnej i innych dyscyplin sportu; 

5) zmiana treści Konwencji umożliwi wdrożenie nowych sposobów przeciwdziałania 

agresji, incydentom zagrażającym życiu i zdrowiu uczestników imprez sportowych 

oraz zachowaniom o charakterze dyskryminacji czy nietolerancji. Nowe przepisy 

prawne otworzą również drogę do uwzględnienia bieżących trendów 

ekonomicznych, migracyjnych, politycznych, społecznych i technologicznych, 

wynikających m.in.: z transmisji rozgrywek sportowych w miejscach publicznych 

(tzw. strefy kibica), ułatwień w przemieszczaniu się kibiców i wzrostu liczby 

kibiców podróżujących na mecze oraz zwiększenia się liczby organizowanych na 

wielką skalę turniejów sportowych.  

2) Wskazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

Obecnie obowiązująca konwencja reguluje problematykę bezpieczeństwa imprez 

sportowych w węższym zakresie niż nowo przyjęta umowa międzynarodowa. 

Konwencja Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, 

zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych 

stworzy możliwość stosowania znacznie szerszego wachlarza rozwiązań 

w ww. zakresie. Przepisy nowej Konwencji stosowane będą zamiast rozwiązań 

prawnych wprowadzonych w dokumencie z 1985 r.  

Podkreślić należy, że obowiązująca Europejska konwencja w sprawie przemocy 

i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki 
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nożnej, reguluje kwestie, które odzwierciedlone zostały w polskim prawodawstwie, 

zarówno w Konstytucji, jak i ustawach. Zgodnie z art. 1 umowy, jej celem 

podstawowym jest zapobieganie i kontrolowanie zjawiska przemocy widzów imprez 

sportowych. W art. 3 Konwencji wskazano, że państwa strony zobowiązują się do 

podjęcia wszelkich środków bezpieczeństwa na rzecz przeciwdziałania incydentom, 

w tym np. wprowadzenia przepisów karnych i administracyjnych w celu penalizacji 

sprawców aktów przemocy podczas meczów piłkarskich. Art. 5 Konwencji z kolei 

traktuje o wykrywaniu przestępstw i postępowaniu ze sprawcami czynów zabronionych 

i obliguje strony do opracowania w krajowym systemie prawnym procedury ścigania 

sprawców i pociągania ich do odpowiedzialności. W tym kontekście państwa 

sygnatariusze rozważyć powinny przede wszystkim możliwość przekazywania 

postępowania karnego przeciwko osobom zatrzymanym do państwa ich zamieszkania, 

występowania z wnioskiem o ekstradycję osób podejrzanych o dopuszczenie się 

czynów przestępnych oraz przekazywania osób skazanych za popełnienie przestępstw 

do innego państwa w celu odbycia tam orzeczonej kary. Warto zauważyć, że art. 3 

umowy międzynarodowej przewiduje również możliwość zastosowania środka karnego 

w postaci usunięcia lub zakazu wstępu na imprezę sportową sprawcom zakłócania 

porządku i osobom będącym pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Postanowienia te 

nawiązują do przepisów polskiej ustawy zasadniczej, która przewiduje odstępstwa od 

ogólnej zasady głoszącej, że ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana. Do 

katalogu wyjątków, wymienionych w art. 55, należy np.: dokonanie ekstradycji na 

wniosek innego państwa lub międzynarodowego organu sądowego, jeżeli możliwość 

taka wynika z ratyfikowanej przez Polskę umowy międzynarodowej. W takim 

przypadku spełniona musi zostać jednak przesłanka, że czyn, który popełniony został 

poza terytorium Polski stanowił przestępstwo według polskiego prawa, zarówno 

w czasie jego popełnienia, jak i w chwili złożenia wniosku o ekstradycję. W sprawie 

dopuszczalności ekstradycji każdorazowo orzeka w Polsce sąd. Środki zapobiegania 

przestępstwom na obiektach sportowych, opisane w umowie międzynarodowej 

z 1985 r., odzwierciedlone są również w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. 

o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139, z późn. zm.), która 

przewiduje stosowanie tzw. zakazów stadionowych czyli zakazów wstępu na imprezy 

masowe połączonych z obowiązkiem stawiennictwa na komendzie policji. Zakazy te 

stanowią realizację obowiązku opracowania i wdrożenia skutecznych środków 



4 
 

wykluczania sprawców przestępstw z udziału w imprezach sportowych. Wskazać 

również należy, że w myśl przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.), w wypadku orzeczeń, które zapadły za 

granicą, polski sąd zalicza na poczet orzeczonej kary okres rzeczywistego pozbawienia 

wolności za granicą oraz wykonywaną tam karę, uwzględniając różnice zachodzące 

między tymi karami, a zasady te obowiązują również w odniesieniu do wykroczeń 

popełnionych przez kibiców.  

Konwencja Rady Europy akcentuje potrzebę nawiązania międzynarodowej współpracy 

policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w zakresie m.in. wymiany 

informacji. Współdziałanie z policjami innych państw oraz organizacjami 

międzynarodowymi policji stanowi jedno z podstawowych zadań polskich służb w myśl 

przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782,  

z późn. zm.). Dodatkowo, art. 20 tejże ustawy precyzuje, że służby mogą, w celu 

realizacji zadań ustawowych, uzyskiwać, gromadzić, sprawdzać, przetwarzać  

i wykorzystywać informacje o osobach, w tym również dane uzyskane lub przetwarzane 

przez organy innych państw oraz przez Międzynarodową Organizację Policji 

Kryminalnych (INTERPOL, Interpol). Funkcjonariusze policji mogą również 

przekazywać służbom i organom innych państw oraz Interpolowi informacje służące 

zapobieganiu lub zwalczaniu przestępczości na zasadach i w trybie określonych  

w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania 

państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1371, z późn. zm.), w prawie 

Unii Europejskiej i w postanowieniach umów międzynarodowych. Zważywszy na 

zawarte w Konwencji zobowiązanie państw stron do wymiany informacji, wspomnieć 

należy, że kwestia wymiany danych osobowych jest już uregulowana w polskim 

prawodawstwie i odbywać się musi z zachowaniem przepisów prawa krajowego, w tym 

przede wszystkim ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). Ochrona danych podlega również regulacji 

konstytucyjnej. Art. 51 ustawy zasadniczej informuje, że w Polsce nikt nie może zostać 

zobowiązany do ujawniania informacji dotyczących jego osoby, inaczej niż na 

podstawie ustawy, a organom władzy wolno pozyskiwać, gromadzić i udostępniać 

jedynie te informacji o obywatelach, które są niezbędne w demokratycznym państwie 

prawnym.  
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Art. 4 Konwencji Rady Europy, odnoszący się do problematyki współdziałania 

organów w związku z organizacją meczów i turniejów międzynarodowych, wskazuje, 

że strony umowy zwracać się powinny do klubów i związków sportowych, z prośbą 

o wskazanie meczów, podczas których spodziewane jest wystąpienie incydentów oraz 

organizować konsultacje podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w celu 

uzgodnienia działań i środków ostrożności, które należy podjąć przed, po i w trakcie 

imprezy. Ponadto przepisy art. 6 umowy, wskazują, że państwa sygnatariusze 

zobowiązane są do nawiązania współpracy z organizacjami i klubami sportowymi oraz 

podmiotami prywatnymi i państwowymi, tj. właścicielami lub zarządcami stadionów 

w zakresie m.in.: konsultowania projektów i infrastruktury stadionów. Wyrażony w ten 

sposób obowiązek prowadzenia uzgodnień z organizacjami społecznymi zgodny jest 

z uznawanymi za podstawowe zasadami polskiego ustroju prawnego, tj. wskazaną 

w preambule Konstytucji koncepcją dialogu społecznego i wolności zrzeszania się. 

Kwestia tworzenia organizacji społecznych, klubów i związków sportowych 

uregulowana została szczegółowo w ustawach, w tym przede wszystkim w ustawie 

z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210), 

ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, z późn. zm.) 

oraz ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych reguluje 

szczegółowo pozostałe aspekty związane z systemem bezpieczeństwa podczas 

masowych imprez sportowych w Polsce, w tym np.: zawarte w art. 3. Konwencji 

wskazania dotyczące wyznaczenia kierownika ds. bezpieczeństwa, zapewnienia służb 

porządkowych i informacyjnych, zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na 

stadionach, prowadzenia kontroli kibiców podczas wejścia, zakazu wnoszenia 

przedmiotów niebezpiecznych na obiekty oraz innych środków mających gwarantować 

bezpieczną organizację widowiska sportowego. 

3) Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe, polityczne i prawne 

wypowiedzenia umowy międzynarodowej  

Nie przewiduje się negatywnych skutków społecznych, gospodarczych, ani 

politycznych związanych z wypowiedzeniem Konwencji. Jednoczesne wypowiedzenie 
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Konwencji i podpisanie nowej umowy międzynarodowej pozwoli na zachowanie 

wysokich, europejskich standardów w obszarze bezpieczeństwa imprez sportowych. 

Wypowiedzenie umowy międzynarodowej nie pociągnie za sobą konieczności 

zwiększania nakładów finansowych z budżetu państwa w danym obszarze oraz nie 

niesie konsekwencji finansowych dla sektora przedsiębiorstw i podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą, w tym organizatorów imprez sportowych lub 

stowarzyszeń i związków sportowych. Przyjęcie umowy międzynarodowej nie rodzi 

również skutków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 

jednostek sektora finansów publicznych. 

Wypowiedzenie Europejskiej Konwencji nie rodzi skutków prawnych i nie powoduje 

konieczności wprowadzenia zmian w polskim prawodawstwie. W miejsce 

wypowiadanej umowy wejdą przepisy nowej Konwencji. 

4) Tryb wypowiedzenia umowy międzynarodowej przez Rzeczpospolitą Polską 

Konwencja Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, 

zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych 

zostanie otwarta do podpisu dla państw członkowskich Rady Europy, państw będących 

stronami Europejskiej konwencji kulturalnej oraz państw niebędących członkami Rady 

Europy, które przed dniem otwarcia do podpisu niniejszej Konwencji przystąpiły do 

europejskiej Konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez 

sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej. 

Państwo chcące stać się stroną Konwencji z 2016 r. nie może złożyć dokumentów 

ratyfikacyjnych, przyjęcia lub zatwierdzenia, jeżeli wcześniej nie wypowiedziało 

Konwencji z 1985 r. lub nie uczyni tego równocześnie. Podczas składania dokumentu 

ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia zgodnie z ustępem poprzedzającym, 

umawiające się państwo może oświadczyć, że do dnia wejścia w życie Konwencji 

z 2016 r. będzie stosować Konwencję z 1985 r.  

Postanowienia Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów 

w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej dotyczą kwestii 

wskazanych w art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tj. spraw 

uregulowanych w ustawie. Konwencja została ratyfikowana i ogłoszona w Dzienniku 

Ustaw (Dz. U. z 1995 r. poz. 625), zatem zgodnie z art. 241 Konstytucji jest ona 
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uznawana za umowę międzynarodową ratyfikowaną za zgodą wyrażoną w ustawie.  

W związku z powyższym proponuje się wypowiedzenie Konwencji przez 

Rzeczpospolitą Polską w tym samym trybie, tj. za uprzednią zgodą wyrażoną  

w ustawie.  
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Warszawa, ·<-, marca 2017 r. 

Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE.920.1043.2015/18/SŻ 

Opinia 
o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o wypowiedzeniu Europejskiej 

konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w 
szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r., 

wyrażona przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 
Europejskiej 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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