
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Druk nr 145 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI USTAWODAWCZEJ, 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 

oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 
PAŃSTWOWEJ 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2012 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 
w dniu 25 lipca 2012 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach 
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt III ppkt: 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 

16, 18, 20, 21 i 22. 
 
 

Ponadto komisje informują, że senator Marek Borowski dokonał zmiany treści swojego 
wniosku (pkt III ppkt 8 zestawienia wniosków). 

 

 
 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 
 Ustawodawczej Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
 (-) Piotr Zientarski (-) Michał Seweryński 
   
 

Przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

(-) Janusz Sepioł 

u
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach 

 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. 

 

Wniosek 
KPCPP, 
KSTAP, 
mniejszości KU 
 

II. Wniosek o przyjęcie  ustawy bez poprawek. Wniosek  
sen. J. Laseckiego 

III. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 
 

1)  w art. 1 w pkt 1, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby 

posiadające przy sobie broń, materiały niebezpieczne pożarowo, 

inne niebezpieczne narzędzia lub przedmioty.”; 

 

Poprawka  
sen. J. Zająca 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki wyklucza głosowanie poprawek nr 3, 5, 6, 7, 9 i 10. 

 

2)  w art. 1: 

a) w pkt 2: 

– w zdaniu wstępnym wyrazy „ust. 2a i 2b” zastępuje się 

wyrazami „ust. 2a–2c”, 

– ust. 2b otrzymuje brzmienie: 

„2b. Zabrania się organizowania zgromadzeń przez dwóch 

lub więcej organizatorów w tym samym czasie w miejscach lub na 

trasach przejścia lub przejazdu, które są tożsame.”, 

– dodaje się ust. 2c w brzmieniu: 

„2c. Zgromadzenia organizowane przez dwóch lub więcej 

organizatorów w tym samym czasie, w miejscach lub na trasach 

przejścia lub przejazdu, które w części się pokrywają, mogą się 

odbyć, jeżeli jest możliwe ich oddzielenie w taki sposób, aby ich 

przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu 

w znacznych rozmiarach. Jeżeli oddzielenie zgromadzeń nie jest 

możliwa, stosuje się art. 7a.”, 

Poprawka  
sen. J. Zająca 
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b) w pkt 3 w lit. b w tiret trzecim, w pkt 3 po wyrazie „przejście” 

dodaje się wyrazy „lub przejazd” oraz po wyrazie „przejścia” dodaje 

się wyrazy „lub przejazdu”, 

c) w pkt 4, art. 7a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7a. 1. Jeżeli w tym samym czasie i miejscu lub na trasie 

przejścia lub przejazdu, które w części się pokrywają, zgłoszonych 

zostało 2 lub więcej zgromadzeń i nie jest możliwe ich oddzielenie 

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

albo mieniu w znacznych rozmiarach, organ gminy: 

1) wydaje zgodę na organizację zgromadzenia organizatorowi, 

który jako pierwszy zgłosił zamiar zorganizowania 

i przeprowadzenia zgromadzenia, 

2) niezwłocznie wzywa organizatorów zgromadzeń 

zgłoszonych później do dokonania zmiany czasu lub miejsca 

zgromadzenia albo trasy przejścia lub przejazdu 

uczestników. 

2. Organizatorzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dokonują 

zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia lub 

przejazdu uczestników w taki sposób, aby informacja o zmianie 

dotarła do organu gminy nie później niż na 2 dni przed datą 

zgromadzenia. 

3. Jeżeli w wyniku zmian, o których mowa w ust. 2, 

organizatorzy złożą informacje, z których będzie wynikało, że 

w tym samym czasie i miejscu lub na trasie przejścia lub 

przejazdu, które w części się pokrywają, zostało zgłoszonych 2 lub 

więcej zgromadzeń i nie jest możliwe ich oddzielenie w taki 

sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu albo 

mieniu w znacznych rozmiarach, organ gminy postępuje zgodnie 

z ust. 1.", 

d) w pkt 5, pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) organizatorzy zgromadzeń zgłoszonych później pomimo 

wezwania, o którym mowa w art. 7a ust. 1 pkt 2, nie 

dokonali w wyznaczonym terminie zmiany czasu lub miejsca 
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zgromadzenia albo trasy przejścia lub przejazdu 

uczestników."; 

 

3)  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”, 

 

Poprawka 
sen. G. Sztark 
poparta przez 
połączone komisje 

4)  w art. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. Organizatorzy mogą wspólnie ubiegać się 

o zorganizowanie i przeprowadzenie zgromadzenia. 

Do organizatorów wspólnie ubiegających się o organizację 

zgromadzenia, przepisy dotyczące organizatora stosuje się 

odpowiednio.”;”; 

 

Poprawka  
sen. J. Zająca 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawki nr 6. 

Przyjęcie poprawki nr 5 spowoduje modyfikację poprawki nr 7. 

 

5)  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”; 

 

 

 

Poprawka 
sen. G. Sztark 
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 6 spowoduje modyfikację poprawki nr 7. 

 

6)  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”; 

 

Poprawka 
KU 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr  7 wyklucza głosowanie poprawki nr 10. 

 

7)  w art. 1: 

a) w pkt 3 po lit. a dodaje się dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku jeżeli zwołanie zgromadzenia 

publicznego, w związku z zaistniałym wydarzeniem nagłym 

i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia, po 6 dniach 

od dnia dotarcia wiadomości o zgromadzeniu do organu 

gminy byłoby bezcelowe, organizator zgromadzenia 

publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby 

wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż 

24 godziny przed datą zgromadzenia.”,”; 

b) w pkt 4, w art. 7a dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przepisów art. 6 ust. 2b zdanie drugie oraz ust. 1–3 

niniejszego artykułu nie stosuje się do zgromadzenia, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1a.”; 

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

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

się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

„2. Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego 

zgłoszonego później, 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. 

Poprawka sen. 
M. Borowskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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3. Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, 

o którym mowa w art. 7 ust. 1a, zgłoszonego później, jeżeli w tym 

samym czasie i miejscu lub na trasie przejścia, które są tożsame 

lub w części się pokrywają, nie jest możliwe oddzielenie i odbycie 

2 lub więcej zgromadzeń w taki sposób, aby ich przebieg nie 

zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych 

rozmiarach.”;”; 

d) w pkt 6, w art. 9 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Decyzję o zakazie zgromadzenia, o którym mowa 

w art. 7 ust. 1a, doręcza się organizatorowi nie później niż na 

9 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia 

zgromadzenia.”; 

 

8)  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”; 

 

Poprawka sen. 
M. Borowskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

9)  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,”; 

 

Poprawka 
sen. G. Sztark 
poparta przez 
połączone komisje 

10)  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: 

„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.”;"; 

 

Poprawka  
KU 

11)  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 

Poprawka 
sen. G. Sztark 
poparta przez 
połączone komisje 
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przekazanie jej obowiązków przewodniczącego. Zgoda 

stanowi załącznik do zawiadomienia, o którym mowa 

w art. 7.”; 

 

12)  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.”;”; 

 

Poprawka 
KU 
poparta przez 
połączone komisje 

13)  w art. 1 w pkt 9, w ust. 2 wyrazy „z rygorem natychmiastowej 

wykonalności” zastępuje się wyrazami „podlegającej 

natychmiastowemu wykonaniu”; 

 

Poprawka 
KU 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 14 wyklucza głosowanie poprawek nr 15, 16, 

17, 18, 19, 20 i 21. 

 

14)  w art. 1 w pkt 10, art. 13a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13a. Kto wbrew przepisom art. 10 ust. 4 lub 5, 

przewodnicząc zgromadzeniu, w celu zapobieżenia naruszeniom 

porządku publicznego, nie podejmuje przewidzianych w tych 

przepisach środków,  

podlega karze grzywny do 7.000 złotych.”; 

 

Poprawka  
sen. J. Zająca 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 15 wyklucza głosowanie poprawek nr 16 i 17. 

 

15)  w art. 1 w pkt 10, w art. 13a skreśla się wyrazy „w celu zapobieżenia 

naruszeniom porządku publicznego,”; 

 

Poprawka 
KU 
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 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 16 wyklucza głosowanie poprawki 17. 

 

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

porządku publicznego” zastępuje się wyrazem „umyślnie”; 

 

Poprawka 
sen. G. Sztark 
poparta przez 
połączone komisje 

17)  w art. 1 w pkt 10, w art. 13a wyrazy „zapobieżenia naruszeniom 

porządku publicznego” zastępuje się wyrazami „naruszenia porządku 

publicznego”; 

 

Poprawka 
sen. G. Sztark 

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

obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 3, lub”; 

 

Poprawka 
KU 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 19 wyklucza głosowanie poprawki 20. 

 

19)  w art. 1 w pkt 10, w art. 13a skreśla się wyrazy „i 5” 

 

Poprawka sen. 
M. Borowskiego 

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

wyrazami „art. 10 ust. 4 lub 5”; 

 

Poprawka 
sen. G. Sztark 
poparta przez 
połączone komisje 

21)  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”; 

 

Poprawka 
KU 
poparta przez 
połączone komisje 

22)  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.”. 

Poprawka 
sen. G. Sztark 
poparta przez 
połączone komisje 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


