
 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 26 lipca 2012 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 

2012 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach, wprowadza do jej tekstu 

następujące poprawki: 

 

1)  w art. 1: 

a) w pkt 2, w ust. 2b w zdaniu drugim wyrazy „lub odbycie” zastępuje się wyrazami 

„i odbycie w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych 

rozmiarach”, 

b) w pkt 4, w art. 7a w ust. 1 wyrazy „lub odbycie” zastępuje się wyrazami „i odbycie”, 

 

 

2)  w art. 1: 

a) w pkt 3 w lit. a, w ust. 1 wyrazy „6 dni” zastępuje się wyrazami „3 dni robocze”, 

b) w pkt 4, w art. 7a w ust. 3 wyrazy „4 dni” zastępuje się wyrazami „2 dni”, 

c) w pkt 6, w art. 9 w ust. 1 w zdaniu pierwszym na końcu dodaje się wyrazy „, nie 

później jednak niż na 24 godziny przed datą zgromadzenia”; 

 

 

3)  w art. 1 w pkt 3 w lit. b: 

a) w tiret pierwszym, w pkt 1 skreśla się wyraz „, zdjęcie”, 

b) w tiret drugim, w pkt 1a skreśla się wyrazy „, jeżeli przewodniczącym nie będzie 

organizator zgromadzenia”; 

 

 

4)  w art. 1 w pkt 4, w art. 7a w ust. 1 po wyrazach „trasie przejścia” dodaje się wyrazy 

„, które są tożsame lub w części się pokrywają,”; 

 

 

5)  w art. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) w art. 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 

w brzmieniu: 
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„2. Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego zgłoszonego później, 

także jeżeli organizator zgromadzenia, pomimo wezwania, o którym mowa w art. 7a 

ust. 1, nie dokonał we właściwym terminie zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia 

albo trasy przejścia uczestników.”;"; 

 

6)  w art. 1 w pkt 7 w lit. a, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przewodniczącym jest organizator zgromadzenia, chyba że inna osoba 

zgodzi się, w formie pisemnej, na przekazanie jej obowiązków 

przewodniczącego. Zgoda stanowi załącznik do zawiadomienia, o którym 

mowa w art. 7.”; 

 

 

7)  w art. 1 w pkt 7 dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przewodniczący żąda opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która 

swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje 

udaremnić zgromadzenie. W razie niepodporządkowania się żądaniu, 

przewodniczący zwraca się o pomoc do policji lub straży miejskiej.”;”; 

 

 

8)  w art. 1 w pkt 9, w ust. 2 wyrazy „z rygorem natychmiastowej wykonalności” zastępuje 

się wyrazami „podlegającej natychmiastowemu wykonaniu”; 

 

 

9)  w art. 1 w pkt 10, w art. 13a wyrazy „w celu zapobieżenia naruszeniom porządku 

publicznego,” zastępuje się wyrazem „umyślnie”; 

 

 

10)  w art. 1 w pkt 10, w art. 13a skreśla się wyrazy „nie wykonuje obowiązków, o których 

mowa w art. 10 ust. 3, lub”; 

 

 

11)  w art. 1 w pkt 10, w art. 13a wyrazy „art. 10 ust. 4 i 5” zastępuje się wyrazami „art. 10 

ust. 4 lub 5”; 

 

 

12)  w art. 1 w pkt 10: 

a) w art. 13a skreśla się wyrazy „do 7000 zł”, 

b) w art. 13b skreśla się wyrazy „do 10000 zł”; 
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13)  po art. 1 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. Do postępowań w sprawach zgromadzeń zgłoszonych przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.”. 

 

 

 

 

MARSZAŁEK SENATU 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ 

 

 



 

 

Uzasadnienie 
 

Na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2012 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy – 

Prawo o zgromadzeniach i uchwalił do niej 13 poprawek. Poprawki Senatu z jednej strony, 

mają na celu wyeliminowanie wątpliwości konstytucyjnych związanych ze skróceniem 

terminu na złożenie zawiadomienia o zgromadzeniu oraz z zakreśleniem w nieprecyzyjny 

i szeroki sposób odpowiedzialności karnej organizatora zgromadzenia. Z drugiej strony, 

wychodząc z założenia konieczności przestrzegania przy formułowaniu przepisów 

ustawowych zasad poprawnej legislacji, porządkują, korygują i uzupełniają regulacje 

uchwalone przez Sejm. 

 
Poprawka nr 1 przesądza, że organ gminy będzie mógł wezwać do zmiany czasu, 

miejsca lub trasy zgromadzenia zgłoszonego później, dopiero po łącznym zaistnieniu 

przesłanek niemożności oddzielenia zgromadzeń oraz niemożności odbycia zgromadzeń, 

w taki sposób aby ich przebieg nie zagrażał życiu, zdrowiu lub mieniu w znacznych 

rozmiarach. 

Na podstawie art. 6 ust. 2b zdanie pierwsze, aby dwa lub więcej zgromadzeń mogło 

odbyć się w tym samym miejscu i czasie, musi być spełniona przynajmniej jedna z dwóch 

przesłanek: 

a) jest możliwe oddzielenie zgromadzeń, 

b) jest możliwe odbycie zgromadzeń w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu 

lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. 

Zgodnie z powyższym, dopiero niespełnienie dwóch przesłanek uniemożliwia odbycie 

zgromadzenia. Senat podzielając słuszność takiego rozwiązania, zauważył jednak 

niekonsekwencję poczynioną w art. 6 ust. 2b zdanie drugie oraz art. 7a ust. 1. Na podstawie 

tych przepisów już niespełnienie jednej przesłanki implikuje konieczność zmiany miejsca lub 

czasu zgromadzenia zgłoszonego później. Jeśli więc organ gminy powinien wezwać do 

zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia tylko wtedy, gdy zarówno nie jest możliwe 

oddzielenie zgromadzenia, jak i nie jest możliwe odbycie zgromadzenia w sposób 

niezagrażający życiu, zdrowiu lub mieniu w znacznych rozmiarach (a nie już przy zaistnieniu 

jednej z tych przesłanek) to niezbędnym jest zastąpienie alternatywy przewidzianej w art. 6 

ust. 2b zdanie drugie oraz w art. 7a ust. 1, adekwatną w tym wypadku, koniunkcją. Senat 

dostrzegając konieczność wyraźnego ograniczenia w tym zakresie działania organu 

jednoznacznie dookreślił przepisy. 
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Poprawka nr 2 zmienia termin zawiadomienia o zgromadzeniu z 6 dni na 3 dni 

robocze, w konsekwencji przesądzając jednocześnie o nowym terminie na zmianę czasu lub 

miejsca zgromadzenia zgłoszonego później oraz o nowym terminie na wydanie decyzji 

zakazującej zgromadzenia. 

Uchwalając tę poprawkę Senat podzielił zgłaszane wątpliwości, w zakresie rozwiązania 

wydłużającego termin na zgłoszenie zgromadzenia z 3 na 6 dni przed planowanym 

posiedzeniem, uznając to rozwiązanie za niezgodne z art. 57 Konstytucji. W opinii Senatu 

wprowadzona rozpatrywaną ustawą zmiana terminu jest ograniczeniem wolności pokojowych 

zgromadzeń, nieuzasadnionym ochroną innych istotnych wolności konstytucyjnych. Senat nie 

uznał za wystarczający argumentu wnioskodawców, podnoszących, że zmiana terminu jest 

uzasadniona zagwarantowaniem takiej procedury odwoławczej od decyzji zakazującej 

zgromadzenia, która umożliwi rozpatrzenie odwołania jeszcze przed planowanym terminem 

zgromadzenia. Senat zauważył, że zagwarantowanie rozpatrzenia przez wojewodę decyzji 

zakazującej zgromadzenia jeszcze przed planowanym terminem zgromadzenia, wyczerpuje 

jedynie drogę administracyjną. W dalszym ciągu organizator zgromadzenia, nie może liczyć 

na rozpatrzenie skargi na decyzję organu zakazującego zgromadzenia, przed upływem 

planowanego terminu zgromadzenia, w postępowaniu sądowym. Senat zauważył ponadto, że 

skrócenie terminu na zgłoszenie zgromadzenia ogranicza jeszcze bardziej wolność 

zgromadzeń określanych jako zgromadzenia „spontaniczne”, czyli zgromadzeń 

powodowanych wydarzeniami nagłymi i niemożliwymi do wcześniejszego przewidzenia.  

Senat dostrzegł konieczność wprowadzenia stosownych, nowych rozwiązań 

ustawowych, związanych z zagwarantowaniem organizatorom zgromadzenia prawa do sądu 

oraz związanych z uregulowaniem instytucji zgromadzeń spontanicznych. Takie rozwiązania, 

w opinii Izby, mogłyby ewentualnie uzasadnić skrócenie terminu na zgłoszenie 

zgromadzenia. Jednak, ze względu na zakres ustawy uchwalonej przez Sejm, Senat nie mógł 

wprowadzić poprawek, które w istocie sprowadzałyby się do materii nowej inicjatywy 

ustawodawczej. Stąd poprawka Senatu ogranicza się do przywrócenia terminu trzydniowego, 

z modyfikacją określającą ten termin jako 3 dni robocze. 

W ocenie Senatu wprowadzony poprawką termin 3 dni roboczych, z jednej strony 

pozwoli zachować gwarancję wolności zgromadzeń, z drugiej strony będzie wystarczający 

dla podjęcia przez organy administracji publicznej odpowiednich działań i prawidłowego 

przygotowania do zgromadzenia. Intencją poprawki jest również pozostawienie 
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zaproponowanej przez Sejm procedury odwoławczej z art. 9, z niezbędną modyfikacją 

polegającą na zagwarantowaniu doręczenia decyzji zakazującej zgromadzenia, nie później 

jednak niż na dzień przed terminem zgromadzenia. 

 

Poprawka nr 3 skreśla wymóg dołączania do zawiadomienia o zgromadzeniu zdjęcia 

organizatora zgromadzenia, jeśli nie jest on jednocześnie przewodniczącym zgromadzenia. 

Senat uznał powyższy warunek za nieuzasadniony. Wystarczającym w opinii Izby jest 

aby zdjęcie, będące elementem identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia, dostarczał 

jedynie ten organizator, który jednocześnie będzie przewodniczącym zgromadzenia (wymóg 

ten wprost wyrażać będzie art. 7 ust. 2 pkt 1a nowelizowanej ustawy). 

Poprawka nr 4 ujednolica przepisy. 

Zgodnie z ust. 2b dodawanym do art. 6 ustawy, zgromadzenia organizowane przez 

dwóch lub większą liczbę organizatorów w tym samym czasie, w miejscach lub na trasach 

przejścia, które są tożsame lub w części się pokrywają, mogą się odbyć, jeżeli jest możliwe 

ich oddzielenie lub odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu 

ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. Tymczasem art. 7a ust. 1 określający procedurę 

wezwania do zmiany czasu, miejsca lub trasy zgromadzenia stanowi jedynie o 

zgromadzeniach w tym samym czasie, miejscu lub na trasie przejścia nie oznaczając ich 

dodatkowo jako „tożsamych lub w części się pokrywających”. Stąd, mając na celu uniknięcie 

ewentualnych problemów interpretacyjnych, Senat uchwalił stosowną poprawkę. 

 

Poprawka nr 5 jednoznacznie przesądza, że zakaz zgromadzenia, z uwagi na to, iż 

organizator zgromadzenia zgłoszonego później, pomimo wezwania nie dokonał zmiany czasu 

lub miejsca zgromadzenia, dotyczy tylko zgromadzenia zgłoszonego później. 

Zgodnie z art. 8 pkt 3 ustawy organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli 

organizator zgromadzenia zgłoszonego później, pomimo wezwania, o którym mowa w art. 7a 

ust. 1, nie dokonał we właściwym terminie zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy 

przejścia uczestników. Z uwagi na wątpliwości związane z interpretacją tego przepisu, 

pojawiające się już na etapie postepowania legislacyjnego, zgodnie z którymi, możliwą jest 

interpretacja wskazująca na zakazanie zarówno zgromadzenia publicznego zgłoszonego 

później, jak i zgromadzenia wcześniejszego (co z kolei wywoływało wątpliwości związane z 

konstytucyjnością takiego rozwiązania) Senat, dążąc do zachowania jednoznaczności 

przepisów, uchwalił stosowną poprawkę. 
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Poprawka nr 6 zakłada możliwość powierzenia obowiązków przewodniczącego 

zgromadzenia innej osobie niż organizator, jedynie za jej zgodą.  

Według nowego brzmienia art. 10 ust. 2 przewodniczącym jest organizator 

zgromadzenia, chyba że powierzy on swoje obowiązki, w formie pisemnej, innej osobie. W 

ocenie Senatu niejasny jest charakter czynności powierzenia. Wykładnia językowa przepisu 

skłania bowiem do wniosku, że powierzenie jest jednostronną czynnością prawną 

niewymagającą dla swojej skuteczności zgody, a nawet wiedzy osoby, której powierza się 

obowiązki. Z drugiej strony odpowiedzialność nakładana aktem powierzenia uzasadniałaby 

konieczność uzyskania zgody osoby innej niż organizator. Aby uniknąć problemów 

interpretacyjnych na tym tle Senat zaproponował stosowną poprawkę, która uzależni 

powierzenie obowiązków od zgody osoby obciążanej. 

 

Poprawka nr 7 zastępuje prawo przewodniczącego do zastosowania środków 

polegających na wezwaniu do opuszczenia zgromadzenia i zwróceniu się o pomoc do policji 

lub straży miejskiej, obowiązkiem ich zastosowania. 

Senat zauważył, że na podstawie art. 13a karane będzie niepodjęcie przez 

przewodniczącego zgromadzenia środków przewidzianych w art. 10 ust. 4. Z przepisu 

karnego wynika zatem obowiązek wykorzystania przez przewodniczącego kompetencji 

przyznanych przez art. 10 ust. 4. Tymczasem, art. 10 ust. 4 daje przewodniczącemu jedynie 

uprawnienie do żądania opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem 

narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie, oraz 

uprawnienie do zwrócenia się o pomoc do policji lub straży miejskiej w razie 

niepodporządkowania się żądaniu. W opinii Izby należy zatem skorelować przepis materialny 

(art. 10 ust. 4) oraz przepis sankcjonujący (art. 13a) poprzez wprowadzenie obligatoryjnego 

stosowania środków z art. 10 ust. 4. 

 

Poprawka nr 8 jednoznacznie przesądza, że decyzja przedstawiciela organu gminy o 

rozwiązaniu zgromadzenia zaopatrzona jest w rygor natychmiastowej wykonalności, z mocy 

prawa. 

Przepis art. 12 ust. 2 ustawy przewiduje, iż rozwiązanie zgromadzenia przez 

przedstawiciela organu gminy na podstawie art. 12 ust. 1 następuje przez wydanie decyzji 

ustnej z rygorem natychmiastowej wykonalności. Analizując ten przepis Senat miał na 

względzie art. 130 § 3 Kodeksu postepowania administracyjnego, który wskazuje kiedy 
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decyzja nieostateczna podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania. 

W myśl tego przepisu może się to stać wówczas, gdy decyzji został nadany rygor 

natychmiastowej wykonalności albo decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy 

ustawy. Zwrot „z rygorem natychmiastowej wykonalności” użyty w nowelizowanym art. 12 

ust. 1 można więc, w opinii Izby, rozumieć dwojako: jako obowiązek nadania takiego rygoru 

przez organ pierwszej instancji albo jako informację, że rygor taki nadano w drodze ustawy. 

W przedstawionej poprawce Senat jednoznacznie przesądza to drugie. 

 

Poprawki nr 9, 10 i 11 oraz uzasadniana wcześniej poprawka nr 7 zmierzają do 

zapewnienia przepisom karnym dostatecznej jasności i precyzji tak, aby w sposób niebudzący 

wątpliwości określić zmaniona czynu zabronionego. Dodatkowo poprawka nr 12 łagodzi zbyt 

restrykcyjne w opinii Senatu, sankcje karne. Zdaniem Senatu poprawki te, realizując zasadę 

nullum crimen sine lege certa oraz łagodząc (w niektórych aspektach) represyjne 

unormowania, pozwolą uniknąć wątpliwości związanych z konstytucyjnością dodawanych do 

ustawy art. 13a i art. 13b. 

 

Poprawka nr 9 skreśla warunek odpowiedzialności za wykroczenie – zaniechania 

obowiązku "w celu zapobieżenia naruszeniom porządku publicznego" zakładając 

jednocześnie, że wykroczenie to można popełnić jedynie umyślnie. 

Na podstawie dodawanego do ustawy art. 13a, kto przewodnicząc zgromadzeniu w celu 

zapobieżenia naruszeniom porządku publicznego, nie wykonuje obowiązków, o których 

mowa w art. 10 ust. 3, lub nie podejmuje środków przewidzianych w art. 10 ust. 4 i 5, 

podlega karze grzywny do 7000 zł. Wyrażenie „w celu zapobieżenia naruszeniom porządku 

publicznego” jest skonstruowane w sposób charakterystyczny dla tak zwanych przestępstw 

kierunkowych tzn. popełnianych w jakimś celu (np. art. 281 kk: „Kto zabiera w celu 

przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą …). Oznacza to, że wykroczenie będzie można 

popełnić tylko w zamiarze bezpośrednim nakierowanym na zapobieżenie naruszeniu 

porządku publicznego (dolus directus coloratus). Tak sformułowany przepis zawiera 

wewnętrzną sprzeczność. Karane powinny być działania zmierzające do naruszeń porządku 

publicznego, a nie te, które mają im zapobiegać. Odczytując intencję przepisu, zgodnie 

z którą czynem zabronionym ma być jedynie czyn popełniony umyślnie, Senat uchwalił 

stosowną poprawkę, stojąc jednocześnie na stanowisku, że umyślność powinna objąć 

zarówno zamiar bezpośredni, jak i zamiar ewentualny. 
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Poprawka nr 10 zakłada skreślenie rozwiązania przewidującego odpowiedzialność 

karną przewodniczącego za przeprowadzenie zgromadzenia, w sposób który nie zapobiegł 

powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia. 

Przewodniczący zgromadzenia, zgodnie z art. 13a ustawy, ma być karany m.in. za 

niewykonanie obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 3, tzn. obowiązku 

przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy 

uczestników zgromadzenia, oraz obowiązku podjęcia w tym celu przewidzianych w ustawie 

środków. Ze względu na zasadę winy, popełnienie wykroczenia poprzez niewykonanie 

obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 3, może polegać tylko na niepodjęciu w tym celu 

przewidzianych w ustawie środków. Inne przejawy nieprzeprowadzenia zgromadzenia w taki 

sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia oznaczałyby 

obiektywizację winy (odpowiedzialność za skutek). Jest to konstrukcja nieznana polskiemu 

prawu karnemu. Dlatego ta część przepisu, zdaniem Senatu, może odnosić się do niepodjęcia 

przez przewodniczącego przewidzianych w ustawie środków. Ponieważ art. 13a w dalszej 

części bezpośrednio odsyła do art. 10 ust. 4 i 5 (inne przepisy nie dają przewodniczącemu 

środków oddziaływania na zgromadzenie), to Senat stanął na stanowisku, aby usunąć 

z brzmienia art. 13a odpowiedzialność za niezastosowanie się do art. 10 ust. 3.  

 

Poprawka nr 11 przesądza, że do wyczerpania znamion wykroczenia z art. 13a ustawy 

wystarcza zaniechanie obowiązków, o których mowa w ust. 4 lub 5 artykułu 10, a nie 

zaniechanie obowiązków zarówno z ust. 4 jak i ust. 5 tego artykułu.  

Zasadnym, w opinii Senatu, jest aby penalizacji podlegało już samo zaniechanie 

żądania opuszczenia zgromadzenia (w sytuacji, o której mowa w art. 10 ust. 4), a także już 

samo zaniechanie rozwiązania zgromadzenia (w sytuacji, o której mowa w art. 10 ust. 5). 

Propozycja poprawki adekwatnie oddaje intencje przepisu. 

 

Poprawka nr 12 zmienia górną granicę wymiaru grzywien za wykroczenia 

wprowadzane ustawą, przewidując w tym zakresie grzywny do 5 tys. zł. 

Zasadą jest, że za wykroczenia grzywna może być wymierzona w wysokości do 5 tys. 

zł. (art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń). Zdaniem Senatu, odstąpienie przez ustawodawcę, w 

ustawie szczególnej, od ogólnych rozwiązań kodeksowych, wymaga przedstawienia ważkich 

argumentów. Nie znajdując takiego uzasadnienia, Senat zaproponował powrót do zasad 

ogólnych.  
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Poprawka nr 13 dodaje przepis przejściowy określający sposób zakończenia 

postępowań wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy. 

Ustawa wprowadza nową procedurę zgłaszania zgromadzeń. Nie określa jednak, jak 

należy zachować się w stosunku do tych zgromadzeń, które zostały zgłoszone przed dniem 

wejścia w życie ustawy, ale nie zdążyły się odbyć. Konieczne jest zatem, w opinii Senatu, 

wprowadzenie odpowiedniego przepisu przejściowego.  

 

 


