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Opinia do 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. 

(druk nr 494) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

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.  

Treść Konwencji skupia się, w sposób odzwierciedlający poglądy ówczesnych czasów, 

na zapobieganiu i reagowaniu na incydenty na stadionach i w ich otoczeniu, podkreślając rolę 

odpowiedniego zarządzania tłumem przez stosowanie barier i ogrodzeń oraz działania służb 

porządkowych i informacyjnych. 

W ostatnich latach dokument zdezaktualizował się i stał się niezgodny ze współczesnym 

podejściem i doświadczeniami państw-sygnatariuszy w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

imprez sportowych.  

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 

zmiany Europejskiej konwencji.  

Aktualizacja treści Konwencji umożliwi wdrożenie nowych sposobów przeciwdziałania 

agresji, incydentom zagrażającym życiu i zdrowiu uczestników imprez sportowych oraz 

zachowaniom o charakterze dyskryminacji czy nietolerancji.  
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Nowe przepisy prawne otworzą 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.  

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

przyjęty został projekt nowej 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. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa jest efektem prac nad rządowym projektem ustawy o 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. (druk nr 1407). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy miało miejsce w dniu 6 kwietnia 2017 r. w Komisji 

Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Spraw Zagranicznych. W tym samym 

dniu Komisje przedstawiły sprawozdanie, w którym wniosły o przyjęcie projektu ustawy bez 

poprawek. 

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 40. posiedzeniu Sejmu w dniu 

20 kwietnia 2017 r. Wobec niezgłoszenia poprawek, Sejm przystąpił niezwłocznie do 

trzeciego czytania. 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi uwag o charakterze legislacyjnym. 

Beata Mandylis 

Główny legislator
 


