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Opinia o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach 

(druk nr 145) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa, według uzasadnienia, ma na celu wprowadzenie regulacji, które przy 

poszanowaniu gwarantowanej w art. 57 Konstytucji wolności organizowania pokojowych 

zgromadzeń i uczestniczenia w nich, służyć mają zapewnieniu wolności i praw innych osób 

oraz istotnych wartości konstytucyjnych. 

Ma to zostać osiągnięte poprzez możliwość zakazania zgromadzenia, jeżeli 

wcześniej zostało zgłoszone inne zgromadzenie w tym samym miejscu i czasie, a organizator 

pomimo wezwania nie dokonał zmiany miejsca, czasu lub trasy przejścia uczestników.  

Ustawa wprowadza tryb odwoławczy od decyzji o zakazie zgromadzenia, który 

umożliwi rozpatrzenie odwołania, przed planowanym terminem zgromadzenia. Wiąże się to 

jednak z obowiązkiem zawiadomienia organu gminy na 6 dni przed planowana datą jego 

odbycia (dotychczas 3 dni). 

W zakresie przebiegu zgromadzenia ustawa wprowadza obowiązek odpowiedniego 

oznaczenia przewodniczącego, zakaz posiadania w wyrobów pirotechnicznych i innych 

niebezpiecznych materiałów oraz możliwość rozwiązania zgromadzenia przez przedstawiciela 

gminy w przypadku niemożności skontaktowania się z przewodniczącym zgromadzenia. 

Ponadto przewodniczący będzie odpowiadał za wykroczenie polegające na 

niezapobiegnięciu szkodom wyrządzonym z winy uczestników zgromadzenia. Natomiast 

uczestnicy będą odpowiadali za niezastosowanie się do poleceń przewodniczącego. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2012 r. w 

oparciu o projekt przedłożony przez Prezydenta (druk sejmowy nr 35). Projekt stanowił 

przedmiot prac sejmowych Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która naniosła szereg poprawek. Najdonioślejsze z nich 

polegały na przywróceniu swobody zasłaniania twarzy przez uczestników zgromadzenia oraz 

wprowadzaniu trybu odwoławczego od decyzji o zakazie zgromadzenia, umożliwiającego 

rozpatrzenie odwołania, przed planowanym terminem zgromadzenia. Pozostałe poprawki 

miały charakter redakcyjny (druk sejmowy nr 434). 

W trakcie drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie ustawy oraz poprawki 

mające zlikwidować podstawę do zakazu zgromadzenia zgłoszonego później oraz nowe 

zasady postępowania odwoławczego od decyzji o zakazie zgromadzenia. 

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez  Komisję Administracji i 

Spraw Wewnętrznych oraz Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

 

III. Uwagi ogólne 

 

Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu orzeczenia z dnia 18 stycznia 2006 r. 

K 21/05 przedstawiając zasady realizacji wolności zgromadzeń stwierdził poniższe.  

Po pierwsze, ewentualność kontrdemonstracji przy użyciu przemocy lub 

przyłączenia się skłonnych do agresji ekstremistów nie może prowadzić do pozbawienia tego 

prawa nawet wtedy, gdy istnieje realne niebezpieczeństwo, że zgromadzenie publiczne 

spowoduje naruszenie porządku publicznego przez wydarzenia, na które organizatorzy 

zgromadzenia nie mają wpływu, a władza publiczna uchyla się od podjęcia skutecznych 

działań w celu zagwarantowania realizacji wolności zgłoszonego zgromadzenia. 

Z drugiej strony, prawo do kontrdemonstracji nie może sięgać tak daleko, by 

ograniczało prawo do demonstracji. Obowiązkiem władzy publicznej jest stworzenie 

skutecznych przesłanek odbycia zgłoszonego zgromadzenia w sytuacji, gdy poprzez 

zachowania innych uczestników życia publicznego zagrożone byłoby zrealizowanie wolności 

zgromadzeń. Trybunał Konstytucyjny potwierdza trafność poglądu, że uczestnicy 

demonstracji mają prawo do przeprowadzenia jej bez obawy przed zagrożeniem swego 

bezpieczeństwa fizycznego przez oponentów. Władza publiczna ma obowiązek ochrony 

każdego, kto w sposób legalny korzysta ze swego prawa. Należy zwrócić uwagę, że 
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niedostateczna reakcja władzy publicznej tworzyłaby sytuację, w której wolność zgromadzeń 

byłaby uzależniona od reakcji przeciwników zgromadzenia i stanowiłaby zachętę dla 

agresywnych działań publicznych. Oznaczałoby to, że w praktyce przesłanką odbycia 

zgromadzenia byłaby powszechna akceptacja poglądów wyrażanych w ramach realizacji 

konstytucyjnej wolności zgromadzeń. 

Na organach władzy publicznej ciąży obowiązek zapewnienia ochrony grupom 

organizującym demonstracje i biorącym w nich udział, bo tylko w ten sposób można realnie 

gwarantować wolność zgromadzeń, bez względu na stopień kontrowersyjności (ale nie 

przekraczając prawnie ustalonych zakazów głoszenia określonych poglądów, np. 

wzywających do nienawiści rasowej czy propagujących ideologię faszystowską) 

przedstawianych publicznie poglądów i opinii. 

Odnosząc powyższe tezy do omawianej ustawy, Senat musi odpowiedzieć na 

pytania, czy: 

a) wprowadzenie możliwości zakazania zgromadzenia zgłoszonego później, jeżeli 

wcześniej zostało zgłoszone inne zgromadzenie w tym samym miejscu i czasie, a 

organizator pomimo wezwania nie dokonał zmiany miejsca, czasu lub trasy 

przejścia uczestników; 

b) zwiększenie odpowiedzialności przewodniczącego zgromadzenia; 

c) nałożenie obowiązku zawiadomienia organu gminy na 6 dni przed planowana datą 

jego odbycia  

- są zgodne z wolnością zgromadzeń określoną w art. 57 Konstytucji. 

Na pierwsze z postawionych pytań twierdząco odpowiedzieli autorzy opinii 

zamówionych przez Biuro Analiz Sejmowych (R. Piotrowski: Opinia o zgodności z 

Konstytucją RP wybranych propozycji zmian w ustawie z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o 

zgromadzeniach, zawartych w druku sejmowym nr 35; K. Skotnicki: Opinia prawna na temat 

prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 35); 

M. Szydło: Opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach 

(druk sejmowy nr 35) oraz M. Chmaj w opinii do ustawy przygotowanej na zlecenie Biura 

Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu (z zastrzeżeniami zasygnalizowanymi w dalszej 

części opinii). Ten ostatni autor  (w zakresie trzeciego pytania), jednocześnie, jednoznacznie 

opowiada się za przyjęciem założenia niekonstytucyjności rozwiązania polegającego na 

nałożeniu obowiązku zawiadomienia organu gminy na 6 dni (dotychczas 3) przed planowaną 

datą jego odbycia. W tym zakresie należy jednak mieć na uwadze, że powrót do trzydniowego 

terminu na zawiadomienie organu o zgromadzeniu (ewentualna poprawka do art. 7 ust. 1 
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ustawy) oznaczałby również konieczność zrezygnowania z takiego trybu odwoławczego od 

decyzji o zakazie zgromadzenia, który umożliwi rozpatrzenie odwołania, przed planowanym 

terminem zgromadzenia (ewentualna poprawka do art. 9 ustawy).  

 

IV. Uwagi szczegółowe 

 

1) Ustawa w art. 1 pkt 1 nadaje nowe brzmienie art. 3 ust. 2 Prawa o zgromadzeniach 

poprzez rozszerzenie katalogu przedmiotów, których nie można posiadać przy sobie 

w trakcie zgromadzenia. Przepis zakazem obejmuje wyroby pirotechniczne oraz inne 

niebezpieczne materiały. Zakaz z art. 3 ust. 2 znajduje swoje odzwierciedlenie w art. 52 § 

1 pkt 5 kodeksu wykroczeń (kw), który określa sankcję za naruszenie zakazu. 

Uzasadnienie projektu ustawy nie zawiera odpowiedzi, czym spowodowany jest brak 

sankcji wykroczeniowej za złamanie zakazu posiadania wyrobów pirotechnicznych lub 

innych niebezpiecznych materiałów. Wobec tego, wydaje się zasadnym pogląd, że brak 

odpowiedniej zmiany art. 52 § 1 kw jest niedopatrzeniem ustawodawcy.  

Wprowadzenie do opiniowanej ustawy stosownych poprawek (wprowadzających 

zmiany w Kodeksie wykroczeń) mogłoby jednak narazić przepisy ustawy na zarzut 

niekonstytucyjności, ze względu na przekroczenie materii ustawy uchwalonej przez Sejm 

(w szczególności w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 września 2008 r. 

sygn. K 5/07). Stąd zasadną może być propozycja wystąpienia przez Senat ze stosowną 

inicjatywą ustawodawczą zmieniająca art. 52 kw. Zgodnie z art. 69 Regulaminu Senatu, 

jeżeli w toku prac nad ustawą uchwaloną przez Sejm komisja dostrzeże potrzebę 

wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię rozpatrywanej ustawy, 

to wraz z projektem uchwały, o którym mowa w art. 68 ust. 2 Regulaminu, komisja może 

przedstawić wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem 

odpowiedniej ustawy (tzw. szybka ścieżka legislacyjna). 

W przypadku braku odpowiedniej zmiany Kodeksu wykroczeń zakaz posiadania 

na zgromadzeniu wyrobów pirotechnicznych lub innych niebezpiecznych materiałów nie 

będzie penalizowany. 

 

2) Do art. 6 dodawany jest ust. 2a, który nakazuje organowi gminy informować Szefa Biura 

Ochrony Rządu (BOR) o miejscu, dacie i przewidywanej liczbie uczestników 

zgromadzenia, jeżeli zgromadzenie organizowane jest w pobliżu obiektów podlegających 

ochronie BOR. 
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Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 i 8 ustawy o Biurze Ochrony Rządu na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej BOR ochrania obiekty o szczególnym znaczeniu oraz obiekty 

służące Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw 

zagranicznych. Organ gminy nie ma informacji, które obiekty podlegają ochronie BOR, 

gdyż konkretyzacja obowiązku ochrony jest zawarta w niejawnej decyzji ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych wydawanej na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o 

Biurze Ochrony Rządu. 

Teoretycznie istnieją trzy rozwiązania omawianego problemu. Można: 

a) zwolnić gminę z obowiązku informowania o zgromadzeniach organizowanych w 

pobliżu obiektów podlegających ochronie BOR, 

b) skonkretyzować obowiązek, poprzez wskazanie obiektów, które wymagają zgłoszenia 

zgromadzenia (np. w rozporządzeniu), 

c) nałożyć obowiązek informowania BOR o wszystkich zgromadzeniach. 

 

Propozycje poprawek: 

 

- w art. 1 w pkt 2 w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy ”2a i” oraz skreśla się 

ust. 2a; 

 

albo 

- w art. 1 w pkt 2 po wyrazach „art. 6” dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza 

się jako lit. a oraz dodaje się lit. b w brzmieniu: 

„b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia wykaz obiektów podlegających ochronie Biura Ochrony Rządu, przy 

których organizacja zgromadzenia podlega informacji, o której mowa w ust. 2a, 

uwzględniając zakres oraz potrzebę zachowania tajności niektórych zadań Biura 

Ochrony Rządu.”;”; 

 

albo 

- w art. 1 w pkt 2 w ust. 2a wyrazy „Jeżeli zgromadzenie organizowane jest w pobliżu 

obiektów podlegających ochronie Biura Ochrony Rządu, organ” zastępuje się 

wyrazami „Organ”;  
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3) Zgodnie z ust. 2b dodawanym do art. 6, 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, a jeżeli oddzielenie lub odbycie zgromadzeń 

nie jest możliwe, stosuje się art. 7a. Przepis jest tożsamy co do treści z art. 7a ust. 1 (poza 

niekonsekwencją w zakresie oznaczenia czasu, miejsca i trasy przejścia jako „tożsamych 

lub w części się pokrywających” tylko w art. 6 ust. 2b oraz z wyjątkiem błędu, który 

zostanie omówiony w kolejnej uwadze). Oznacza to, że jeden z tych przepisów jest 

zbędny. Ponieważ cały art. 7a reguluje procedurę przy zgłoszeniu dwóch zgromadzeń w 

jednym miejscu i czasie, a art. 6, jako całość dotyczy miejsca zgromadzenia proponuję 

skreślenie art. 6 ust. 2b.  

Ponadto brzmienie art. 6 ust. 2b sugeruje, że w przypadku dwóch lub większej 

liczby zgromadzeń, art. 8 pkt 1 i 2 nie stosuje się, co jak się wydaje nie było celem 

ustawodawcy. 

 

Propozycja poprawki: 

 

- w art. 1: 

a) w pkt 2 w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy „i 2b” oraz skreśla się ust. 2b, 

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

tożsame lub w części się pokrywają,”; 

 

4) 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. 

Tymczasem z art. 6 ust. 2b zdanie drugie oraz z art. 7a ust. 1 wynika coś 

odmiennego. Na podstawie tych przepisów już niespełnienie jednej przesłanki implikuje 

konieczność zmiany miejsca lub czasu zgromadzenia zgłoszonego później. Jeżeli intencja 
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ustawodawcy została prawidłowo wyrażona w art. 6 ust. 2b zdanie pierwsze, to należy 

wprowadzić następującą poprawkę: 

 

- w art. 1: 

a) w pkt 2, w art. 6 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) pkt 4, w art. 7a w ust. 1 wyrazy „lub odbycie” zastępuje się wyrazami „i odbycie”, 

 

5) Art. 6 ust. 2b oraz art. 7a ust. 1 posługują się zwrotem „mienie w znacznych rozmiarach”. 

Nie ma ustawowej definicji tego określenia. „Mienie znacznej wartości” zostało 

zdefiniowane w art. 115 § 5 Kodeksu karnego jako mienie, którego wartość w czasie 

popełnienia czynu zabronionego przekracza 200.000 złotych. Definicji tej nie można 

jednak odnosić do „mienia w znacznych rozmiarach”. Powszechnie przyjmuje się, że 

pojęcie "rozmiaru mienia" nie może być utożsamiane z pojęciem "wartości mienia", gdyż 

pojęcia te oznaczają zupełnie coś innego. "Wartość" to pojęcie ekonomiczne, określające 

ile coś jest warte, natomiast "rozmiar", to pojęcie fizyczne, oznaczające wielkość czegoś, 

wymiar, format. (wyrok SN z 27 stycznia 1972 r., IV KR 312/71, OSNPG 1972, nr 4, poz. 

65; wyrok SN z 31 stycznia 1973 r., I KR 404/72, OSNPG 1973, nr 7, poz. 95; wyrok SN 

z 8 października 1985 r., III KR 348/85, OSNPG 1986, nr 4, poz. 49; wyrok SA w 

Rzeszowie z 3 sierpnia 1993 r., II AKr 69/93, OSA 1994, z. 3, poz. 13; wyrok SA w 

Warszawie z 13 października 1998 r., II AKa 316/98, Orz. Prok. i Pr. 1999, nr 11-12, poz. 

14; wyrok SA w Krakowie z 14 października 1998 r., II AKa 198/98, Orz. Prok. i Pr. 

1999, nr 4, poz. 18; wyrok SA w Lublinie z 29 października 1998 r., II AKa 110/98, 

Apelacja SA/Lub. 1999, nr 1, poz. 5; postanowienie SA w Katowicach z 2 grudnia 1998 

r., II AKz 336/98, OSA 1999, z. 7-8, poz. 50; wyrok SA we Wrocławiu z 24 maja 2000 r., 

II AKa 149/00, Wokanda 2000, nr 10, poz. 48; uchwała SN z 19 lutego 2003 r., I KZP 

49/02, OSP 2003, z. 11, poz. 146).1  

Odniesienie treści przepisu do mienia o dużych gabarytach jest niekiedy 

uzasadnione. Rodzi się jednak pytanie, czy w przepisach Prawa o zgromadzeniach należy 

zapewnić ochronę obiektom o znacznych gabarytach nawet, jeżeli są stosunkowo 

niewielkiej wartości (np. banery reklamowe), przy równoczesnym pozbawieniu ochrony 

                                                 
1 Przegląd orzecznictwa podaję za M. Kulik: Komentarz do art. 163 Kodeksu karnego, Lex.  
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niewielkich przedmiotów o znacznej wartości (np. cenne dzieło sztuki). Niezależnie od 

odpowiedzi na to pytanie, należy zauważyć, że Prawo o zgromadzeniach posługuje się 

wyrażeniem „mienie w znacznych rozmiarach” jeszcze w dwóch nienowelizowanych 

przepisach (art. 12 ust. 1, art. 8 pkt 2). A więc, ewentualna poprawka musiałaby wyjść 

poza zakres ustawy przekazanej Senatowi, co naraziłoby ją na skuteczny zarzut 

niekonstytucyjności ze względu na tryb uchwalenia. 

 

6) Postępowanie w sprawach dotyczących zgromadzeń daje organowi możliwość 

skorzystania z doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 9 ust. 1 i 5, 

art. 12 ust. 3 w zw. z art. 9 ust. 5). Warunkiem tego typu doręczenia jest wskazanie przez 

adresata adresu poczty elektronicznej.  

Dlatego wśród wymagań formalnych zawiadomienia o zgromadzeniu powinno 

znajdować się podanie adresu poczty elektronicznej. 

 

Propozycja poprawki: 

 

 - w art. 1 w pkt 3 w lit. b w tiret pierwszym, w pkt 1 dwukrotnie występujące wyrazy ”i 

adres” zastępuje się wyrazami „, adres i adres poczty elektronicznej”;  

 

7) Zgodnie z art. 8 pkt 3 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. Przepis ten może budzić wątpliwości. Możliwa jest bowiem 

interpretacja przepisu, zgodnie z którą organ zakazuje zarówno zgromadzenia publicznego 

zgłoszonego później jak i zgromadzenia wcześniejszego (taką interpretację zawiera m. in. 

powoływana wyżej opinia do ustawy M. Chmaja przygotowanej na zlecenie Biura Analiz 

i Dokumentacji Kancelarii Senatu). Propozycja poprawki zakłada, ze intencją przepisu 

jest zakazanie zgromadzenia późniejszego. 

 

Propozycja poprawki: 

 

 - 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.”; 

 

8) Przepisy art. 9 ust. 1, oraz art. 12 ust. 2 określają termin na dokonanie doręczenia. 

Obowiązująca procedura administracyjna nie daje środków do dokonania doręczenia 

w określonym terminie z wyjątkiem doręczenia zastępczego, którego termin jest zbyt 

długi, jak na terminy przewidziane w omawianych przepisach (patrz art. 44 Kodeksu 

postępowania administracyjnego). Ta uwaga dotyczy również doręczenia za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej (patrz art. 46 § 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego).  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 19 maja 2011 r. 

(sygn. akt III SAB/Gd 12/11) stwierdził, że termin 3 dni, o którym mowa w obecnym 

brzmieniu art. 9 ust. 4 ustawy z 2005 r. - Prawo o zgromadzeniach, jest maksymalnym 

terminem załatwienia sprawy, zakreślonym dla ochrony praw strony - organizatora 

zgromadzenia. A contrario nie jest to termin na doręczenie. Tak mogą być rozumiane te 

terminy, co będzie oznaczać możliwość dochowania terminów tylko przy życzliwym 

zaangażowaniu organów i strony postępowania.  

 

9) Według nowego brzmienia art. 10 ust. 2 Przewodniczącym jest organizator zgromadzenia, 

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

Niejasny jest charakter czynności powierzenia. Wykładnia językowa przepisu 

skłania 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 jego zgody. Aby uniknąć problemów interpretacyjnych na tym tle proponuję 

poprawkę, która uzależni powierzenie obowiązków od zgody osoby obciążanej. 

 

Propozycja poprawki: 

 

- w art. 1 w pkt 7 w lit. a, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„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.”; 

 

10) art. 1 pkt 9, art. 12 ust. 2  - wskazany przepis 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 należy 

mieć na względzie art. 130 § 3 Kodeksu postepowania administracyjnego, który wskazuje 

kiedy 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 rozumieć dwojako: jako obowiązek nadania takiego 

rygoru przez organ pierwszej instancji albo jako informację, że rygor taki nadano w 

drodze ustawy. W kontekście art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego, który 

określa przesłanki nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nasuwają się 

więc pytania, czy ustawodawca dopuszcza sytuację, w której pomimo niezaistnienia 

przesłanek kodeksowych decyzji zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności 

albo, zakładając, iż rygor natychmiastowej wykonalności będzie nadawany tylko w 

przypadku zaistnienia przesłanek kodeksowych, czy ustawodawca dopuszcza decyzję z 

art. 12 ust. 1 bez rygoru natychmiastowej wykonalności. Jak się wydaje, wolą 

ustawodawcy jest, aby decyzja o rozwiązaniu zawsze miała rygor natychmiastowej 

wykonalności. Dążąc do zapewnienia jednoznaczności przepisu i wyeliminowania 

możliwych wątpliwości interpretacyjnych oraz kierując się intencją prawodawcy 

proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

 

- w art. 1 w pkt 9, w art. 12 w ust. 2 wyrazy „z rygorem natychmiastowej wykonalności” 

zastępuje się wyrazami „podlegającej natychmiastowemu wykonaniu”; 

 

11) Ustawa wprowadza do Prawa o zgromadzeniach rozdział 2a zawierający przepisy 

typizujące następujące wykroczenia polegające na : 

a) niewykonaniu przez przewodniczącego obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 3, 

lub niepodjęciu przez niego środków przewidzianych w art. 10 ust. 4 i 5 (art. 13a); 
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b) niewykonaniu żądania przewodniczącego, albo niepodporządkowaniu się zarządzeniu 

przewodniczącego (art. 13b). 

Należy zauważyć, że w obowiązującym stanie prawnym, wykroczenia związane z 

przebiegiem zgromadzeń są uregulowane w art. 52 kw. Pożądaną sytuacją jest gdy 

wszystkie czyny zabronione związane z dana kategorią spraw są określone w jednej 

ustawie. Wobec tego należy przenieść omawiane przepisy do Kodeksu wykroczeń albo 

wykroczenia określone w art. 52 kw powinno się zawrzeć w Prawie o zgromadzeniach. Ze 

względu, na to, że wykroczenia dotyczące zgromadzeń już zakorzeniły się w Kodeksie 

(wiąże się to również z dorobkiem orzecznictwa i doktryny) stąd właściwym powinno być 

pierwsze rozwiązanie. 

Wprowadzenie do opiniowanej ustawy stosownych poprawek (wprowadzających 

zmiany w Kodeksie wykroczeń) mogłoby jednak narazić przepisy ustawy na zarzut 

niekonstytucyjności, ze względu na przekroczenie materii ustawy uchwalonej przez Sejm 

(w szczególności w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 września 2008 r. 

sygn. K 5/07). Stąd zasadną może być propozycja wystąpienia przez Senat ze stosowną 

inicjatywą ustawodawczą, zmieniającą art. 52 kw, w trybie tzw. szybkiej ścieżki 

legislacyjnej. W takim wypadku zasadnym powinno być także odstąpienie od dodania w 

ustawie Prawo o zgromadzeniach rozdziału 2a „Przepisy karne”. To ostanie uzasadnione 

jest także znaczną wadliwością tych przepisów wykazaną w dalszej części opinii  

(pkt 12 - 15). 

 

12) 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).  

Wydaje się, że tak sformułowany przepis jest oczywistą pomyłką ustawodawcy. 

Karane powinno być działanie zmierzające do naruszeń porządku publicznego, a nie te, 

które mają im zapobiegać.  
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Zakładane proponowaną poprawką zwykłe wykreślenie wskazanego zwrotu 

spowoduje, że wykroczenie będzie można popełnić zarówno umyślnie jak i nieumyślnie 

(art. 5 kw).  

 

Propozycja poprawki: 

 

– w art. 1 w pkt 10, w art. 13a skreśla się wyrazy „w celu zapobieżenia naruszeniom 

porządku publicznego,”; 

 

13) Przewodniczący zgromadzenia 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 (art. 13a). 

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 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 przewodniczemu 

środków oddziaływania na zgromadzenie), to należy usunąć z brzmienia art. 13a 

odpowiedzialność za niezastosowanie się do art. 10 ust. 3.  

 

Propozycja poprawki:  

 

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

których mowa w art. 10 ust. 3, lub”; 

 

14) Na podstawie art. 13a karane będzie niepodjęcie przez przewodniczącego zgromadzenia 

środków przewidzianych w art. 10 ust. 4.  

Z przepisu tego wynika zatem obowiązek wykorzystania przez przewodniczącego 

kompetencji przyznanych przez art. 10 ust. 4. Tymczasem, art. 10 ust. 4 daje 
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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.  

Należy zatem skorelować przepis materialny (art. 10 ust. 4) oraz przepis 

sankcjonujący (art. 13a) poprzez wprowadzenie obligatoryjnego stosowania środków 

art. 10 ust. 4. 

 

Propozycja poprawki: 

 

− 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.”;”; 

 

15) Karą za popełnienie wykroczenia określonego w art. 13a jest grzywna w wysokości do 

7.000 zł, a za wykroczenie z art. 13b – do 10.000 zł.  

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

5.000 zł. (art. 24 § 1 kw). Ustawodawca może oczywiście odstąpić od kodeksowej zasady. 

Wymaga to jednak przedstawienia ważkich argumentów. Uzasadnienie projektu milczy na 

ten temat. Należy zatem rozważyć, czy istnieją takie argumenty. Jeżeli nie, to powinno się 

wrócić do zasad ogólnych. 

 

Propozycja poprawki:   

 

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”; 

 

16) 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 wprowadzenie 
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odpowiedniego przepisu przejściowego. W zakresie odpowiedzialności za wykroczenia 

zastosowanie znajdzie oczywiście art. 1 § 1 kw, który stanowi że odpowiedzialności za 

wykroczenie podlega ten kto popełnia czyn zabroniony przez ustawę obowiązującą w 

czasie jego popełnienia. 

 

Propozycja poprawki: 

 

- 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.”. 

 

 

 

Michał Gil 

starszy legislator 

 


