
OE–192

OPINIE
EKSPERTYZY

LIPIEC 2012

Ocena zgodnoœci z Konstytucj¹ RP ustawy
o zmianie ustawy

– Prawo o zgromadzeniach

KANCELARIA SENATU

BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI

(druk senacki nr 145)



OPINIE
EKSPERTYZY

BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI
Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

Kancelaria Senatu
Lipiec 2012

 
Ocena zgodności z Konstytucją RP ustawy 

o zmianie ustawy 
– Prawo o zgromadzeniach 

(druk senacki nr 145)

OE-192



Materiał przygotowany przez Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych 
Biura Analiz  i Dokumentacji.

Biuro Analiz i Dokumentacji zamawia opinie, analizy i ekspertyzy sporządzone  
przez specjalistów reprezentujących różne punkty widzenia.

Wyrażone w materiale opinie odzwierciedlają jedynie poglądy autorów.
Korzystanie z opinii i ekspertyz zawartych w tym zbiorze bez zezwolenia Kancelarii Senatu 

dopuszczalne wyłącznie w ramach dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy  
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie  autorskim i prawach pokrewnych  

(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) 
i z zachowaniem wymogów tam przewidzianych.

W pozostałym zakresie korzystanie z opinii i ekspertyz wymaga każdorazowego
 zezwolenia Kancelarii Senatu.

© Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa 2012

Biuro Analiz i Dokumentacji 
Dyrektor – Agata Karwowska-Sokołowska – tel. 22 694 94 32, fax 22 694 94 28,

e-mail: sokolows@nw.senat.gov.pl
Wicedyrektor – Ewa Nawrocka – tel. 22 694 90 53,

e-mail: nawrocka@nw.senat.gov.pl
Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych tel. 22 694 92 04, fax 22 694 94 28

Redaktor prowadzący – Danuta Korzeniowska

Opracowanie graficzno-techniczne, druk i oprawa
Biuro Informatyki, Dział Edycji i Poligrafii



33

Prof. dr hab. Marek Chmaj

Ocena zgodności z Konstytucją RP ustawy 
o zmianie ustawy  

– Prawo o zgromadzeniach 
(druk senacki nr 145)

I. Źródła prawa

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r.  - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, poz. 297 ze zm.);
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad tech-

niki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908).

II. Definicje i skróty

Definicje:
1. „Ustawa – Prawo o zgromadzeniach” Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach;
2. „Ustawa” Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy – Prawo o zgromadze-

niach (druk senacki nr 145).
Skróty:
1. „Konstytucja” Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku;
2. „TK” Trybunał Konstytucyjny;
3. „ZTP” Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 

w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.

III. Wykaz dokumentów

1. Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 35) wraz 
z uzasadnieniem;

2. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 434);

3. Dodatkowe sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spra-
wiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 434-A);

4. Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk se-
nacki nr 145).
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IV. Przedmiot opinii

Przedmiotem niniejszej opinii jest ocena zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk senacki nr 145) uchwalonej przez Sejm RP 
VII kadencji na 17. posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2012 roku.

V. Stan faktyczny

Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 35) 
wpłynął do Sejmu w dniu 24 listopada 2011 r. Projekt skierowano następnie, w dniu 1 grudnia 
2011 r. do I czytania na posiedzeniu Sejmu. W głosowaniu nad wnioskiem o odrzucenie pro-
jektu ustawy 171 posłów głosowało za, 263 przeciw, zaś 2 posłów wstrzymało się od głosu. 

Sejm, zgodnie z art. 39 ust. 2 Regulaminu Sejmu – na 4. posiedzeniu w dniu 21 grudnia 
2011 r. skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 
oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu jego rozpatrzenia. W dniu 7 marca 
2012 r. odbyło się wysłuchanie publiczne. Po rozpatrzeniu projektu ustawy, Komisja w dniu 
23 maja 2012 r. złożyła sprawozdanie (druk nr 434) wnosząc o uchwalenie przez Sejm załą-
czonego projektu ustawy.

Sejm na 17. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2012 r., zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu 
Sejmu, ponownie skierował projekt ustawy zawarty w druku nr 434 do Komisji w celu przed-
stawienia sprawozdania. Komisja w dniu 27 czerwca 2012 r. przedstawiła dodatkowe spra-
wozdanie wnosząc o uchwalenie przez Sejm wskazanych tam poprawek (druk nr 434-A). Na 
17. posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2012 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo 
o zgromadzeniach.

Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.
Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, jej celem jest wprowadzenie regulacji, które 

przy poszanowaniu gwarantowanej w art. 57 Konstytucji wolności organizowania pokojo-
wych zgromadzeń i uczestniczenia w nich, służyć będą zapewnieniu wolności i praw innych 
osób oraz istotnych wartości konstytucyjnych.

Według projektodawcy przyjęte ponad 20 lat temu regulacje wymagają dostosowania do 
zaistniałych nowych zjawisk społecznych, nieznanych prawodawcy w okresie tworzenia pra-
wa o zgromadzeniach. Dostosowanie ma polegać na wprowadzeniu unormowań, które służyć 
będą poszanowaniu wolności zgromadzeń urzeczywistnianej przez inne osoby (możliwość 
ochrony tej wolności przez organy władzy publicznej w przypadku jej zagrożenia przez kontr-
manifestację), a także ochronie zdrowia albo mienia.

W szczególności, ustawa wydłuża termin do zawiadomienia organu gminy przez organiza-
tora zgromadzenia publicznego o zgromadzeniu – do minimum 6 dni przed datą zgromadzenia 
(przed nowelizacją minimalny termin wynosił 3 dni). Projektodawca pominął uzasadnienie tej 
zmiany.

W celu eliminacji zagrożeń związanych z przeprowadzaniem w tym samym miejscu i czasie 
dwóch lub więcej zgromadzeń projektodawca zaproponował wprowadzenie regulacji dopusz-
czającej ich odbycie w sytuacji, gdy możliwe jest oddzielenie demonstracji w taki sposób, aby 
ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. Zgodnie 
z nowelizacją, organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli organizator zgromadze-
nia zgłoszonego później, pomimo wezwania nie dokonał we właściwym terminie zmiany czasu 
lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników. Projektowany przepis w szczególno-
ści miałby służyć ochronie uczestników zgromadzenia ze strony kontrmanifestacji. 
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Ze względu na rolę jaką odgrywa przewodniczący zgromadzenia w zakresie zapewnienia 
pokojowego charakteru zgromadzenia zaproponowano rozszerzenie odpowiedzialności prze-
wodniczącego poprzez zobowiązanie go do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, 
aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia. W związku z tym dodano 
również przepis karny – art. 13a, który sankcjonuje (pod karą grzywny do 7.000 zł) niewyko-
nanie ww. obowiązków lub niepodjęcie środków przewidzianych w art. 10 ust. 4 i 5 ustawy 
– Prawo o zgromadzeniach. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia (art. 2 ustawy).

VI. Stan prawny

Kontrolą konstytucyjności objęta została ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie usta-
wy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 145).

Kontrola merytoryczna zgodności przepisów ustawy z Konstytucją opiera się na wskazaniu 
adekwatnych wzorców kontroli konstytucyjności. Nieadekwatny wzorzec kontroli to przepis, 
z którego wynika odrębność przedmiotu regulacji. Podstawę oceny konstytucyjności analizo-
wanej ustawy w zleconym Opiniującemu zakresie stanowią przepisy: art. 2 Konstytucji oraz 
art. 57 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Przepisy te stanowią adekwatny wzorzec kontroli bo-
wiem przedmiot regulacji ustawy objęty jest zakresem wymienionych norm konstytucyjnych.

Art. 2 Konstytucji
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym za-

sady sprawiedliwości społecznej.

Art. 31 ust. 3 Konstytucji
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustana-

wiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności 
publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wol-
ności i praw. 

Art. 57 Konstytucji
Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia 

w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa. 

1. Ocena zgodności ustawy z art. 2 Konstytucji  
(zasada przyzwoitej legislacji)

Zgodnie z art. 2 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem praw-
nym. Z powołanego przepisu Trybunał Konstytucyjny wyprowadził szereg zasad, które sta-
nowią podstawę demokratycznego państwa prawnego. Jedną z nich jest zasada przyzwoitej 
legislacji, w oparciu o którą należy dokonać oceny konstytucyjności ustawy. 

Trybunał Konstytucyjny podkreśla w swoim orzecznictwie, że „w razie zakwestionowania 
zgodności aktu normatywnego ze standardami demokratycznego państwa prawnego, skon-
kretyzowanymi i rozwiniętymi w odrębnych postanowieniach ustawy zasadniczej, podstawę 
kontroli konstytucyjności powinny stanowić, przede wszystkim, szczegółowe przepisy kon-
stytucyjne”. Jednak, stanowisko to należy rozumieć w ten sposób, że przepisy szczegółowe 



6

Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

nie wykluczają kontroli także z punktu widzenia fundamentalnych zasad. Uznaną rolą zasad 
ogólnych jest bowiem ukierunkowanie interpretacji i stosowania przepisów szczegółowych 
(zob. wyrok TK z dnia 8 listopada 2001 r., sygn. P 6/2001, Dz.U. 2001 r. Nr 131 poz. 1478).

Ogólne zasady wynikające z art. 2 Konstytucji powinny być przestrzegane szczególnie re-
stryktywnie, gdy chodzi o akty prawne ograniczające wolności i prawa człowieka. Ustawę 
z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach należy uznać za akt 
prawny ingerujący w wolności i prawa człowieka, toteż analiza jej zgodności z art. 2 Konsty-
tucji powinna zostać przeprowadzona szczególnie rygorystycznie.

Płynąca z treści przepisu art. 2 Konstytucji – zasada przyzwoitej legislacji jest jednym 
z fundamentów demokratycznego państwa prawa. Przywołana zasada wyznacza ramy legi-
slacyjnej działalności państwa. Zasada ta gwarantuje racjonalność prawa stanowionego i peł-
ną ochronę jego adresatów. Z zasady przyzwoitej legislacji wynika dla ustawodawcy przede 
wszystkim dyrektywa dostatecznej określoności prawa. 

Dyrektywa ta nakazuje ustawodawcy tworzenie takich norm prawnych, które są jasne, przej-
rzyste, pozwalają ustalić jednoznaczną treść praw i obowiązków z nich wywodzonych, nie bu-
dzą wątpliwości interpretacyjnych i nie powodują przez to rozbieżności w procesie stosowania 
prawa. Z zasady określoności wynika, że każdy przepis prawny winien być skonstruowany 
poprawnie z punktu widzenia językowego i logicznego. Dopiero wówczas, gdy spełnione są 
te warunki podstawowe, treść przepisu może być oceniana w aspekcie pozostałych kryteriów 
(wyrok TK z 21 marca 2001 r., sygn. K 24/00, OTK rok 2001, Nr 3, poz. 51).

Trybunał Konstytucyjny niejednokrotnie podkreślał w swoim orzecznictwie, że stano-
wienie przepisów niejasnych i wieloznacznych jest naruszeniem Konstytucji ze względu na 
sprzeczność z zasadą państwa prawnego wyrażoną w art. 2 Konstytucji lub z zasadą wyma-
gającą ustawowej regulacji określonej dziedziny, np. określania ograniczeń w zakresie ko-
rzystania z konstytucyjnych wolności i praw na podstawie art. 31 ust. 3 Konstytucji (wyrok 
TK z 3 grudnia 2002 r., sygn. P 13/02, OTK Seria A rok 2002, Nr 7, poz. 90, zob. też wydane 
w pełnym składzie wyroki TK z: 21 marca 2001 r., K 24/00, OTK ZU nr 3/2001, poz. 51; 
30 października 2001 r., K 33/00, OTK ZU nr 7/2001, poz. 217 oraz z 22 maja 2002 r., K 6/02, 
OTK ZU nr 3A/2002, poz. 33). Należy pamiętać, że „(...) niejasność przepisu może uzasadniać 
stwierdzenie jego niezgodności z Konstytucją, o ile jest tak daleko posunięta, iż wynikających 
z niej rozbieżności nie da się usunąć za pomocą zwyczajnych środków mających na celu 
wyeliminowanie niejednolitości w stosowaniu prawa.” (wyrok TK z 3 grudnia 2002 r., sygn. 
P 13/02, OTK-A 2002, Nr 7, poz. 90).

W odniesieniu do ustaw ograniczających prawa i wolności człowieka Konstytucja ustana-
wia wyższe wymagania co do stopnia określoności i zakresu przedmiotowego niż wymogi tzw. 
przyzwoitej legislacji (zob. wyrok z 9 listopada 1999 r., sygn. K 28/98, OTK ZU nr 7/1999, 
poz. 156). Analizowana ustawa jest ustawą ograniczającą prawa i wolności człowieka – w tym 
konkretnym przypadku wolność organizowania zgromadzeń i uczestniczenia w nich.

Regulacją pomocną przy analizie dostatecznej określoności przepisów jest rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodaw-
czej”. Jakkolwiek, zasady techniki prawodawczej bezpośrednio nie mogą stanowić podstawy 
kontroli konstytucyjności prawa (na co zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku 
z 16 grudnia 2006 r., sygn. Kp 5/08, Monitor Polski rok 2009, Nr 81, poz. 1040, str. 3702), 
to jednak „Niewątpliwie zasady techniki prawodawczej należy traktować jako prakseologicz-
ny kanon, który powinien być respektowany przez ustawodawcę demokratycznego państwa 
prawnego” (zob. wyrok TK z 21 marca 2001 r., sygn. K 24/00, OTK ZU nr 3/2001, poz. 51).

Zgodnie z § 5 ZTP, przepisy ustawy powinno redagować się zwięźle i syntetycznie, uni-
kając nadmiernej szczegółowości, a zarazem w sposób, w jaki opisuje się typowe sytuacje 
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występujące w dziedzinie spraw regulowanych tą ustawą. Co więcej, przepisy ustawy powin-
no redagować się tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich 
norm wyrażały intencje prawodawcy (§ 6 ZTP). Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, 
że przepisy ustawy, poza wyjątkami omówionymi poniżej, zostały sformułowane w sposób 
wyraźny i jasny. W tym zakresie przepisy zostały sformułowane tak, że nie ma podstaw do 
wątpliwości interpretacyjnych.

Zastrzeżenia budzi brzmienie dodanego do ustawy – Prawo o zgromadzeniach przepisu kar-
nego 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”. Zgodnie 
z § 75 pkt 1 ZTP, w przepisie karnym znamiona czynu zabronionego określa się w sposób wy-
czerpujący, bez odsyłania do nakazów albo zakazów zawartych w pozostałych przepisach 
tej samej ustawy lub w przepisach innych ustaw. Odesłanie można stosować tylko w przypad-
ku, gdy bezprawność czynu polega na naruszeniu nakazów albo zakazów wyraźnie sformuło-
wanych w innych przepisach tej samej ustawy. W takim przypadku w przepisie karnym można 
odesłać do określonego przepisu tej samej ustawy, używając zwrotu: „Kto wbrew przepisom 
art. ... (postanowieniom art. ... umowy .....)” (§ 75 pkt 2 ZTP). 

Dodany do ustawy – Prawo o zgromadzeniach przepis art. 13a wprost przeczy zasadom 
techniki legislacyjnej. Po pierwsze, zastosowano w nim niedopuszczalne w przepisach kar-
nych odesłania, przez co przepis ten nie jest wystarczająco precyzyjny i nie określa wprost, 
w sposób jasny, znamion czynu zabronionego. Pełne odczytanie znamion jest możliwe do-
piero przy dokonaniu wykładni przepisu art. 13a w związku z art. 10 ust. 3-5 ustawy – Pra-
wo o zgromadzeniach. Po drugie, nawet wykładnia ww. przepisów nie prowadzi do ujed-
noznacznienia znamion, które zostały określone w sposób bardzo szeroki. Przepis art. 13a 
ustawy – Prawo o zgromadzeniach sankcjonuje m.in. niewykonanie obowiązków z przepisu 
art. 10 ust. 3, tj. obowiązku przeprowadzenia zgromadzenia „w taki sposób, aby zapo-
biec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia” i obowiązku podjęcia w tym 
celu przewidzianych w ustawie środków. Takie określenie znamion czynu zabronionego jest 
niezgodne z zasadą nullum crimen sine lege certa. Zasadę tę wyraża nie tylko ogólny przepis 
art. 2 Konstytucji, ale również art. 42 ust. 1 Konstytucji („Odpowiedzialności karnej podlega 
ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą 
w czasie jego popełnienia”). 

Trybunał Konstytucyjny niejednokrotnie podkreślał, że w państwie prawnym przepisy kar-
ne powinny precyzyjnie określać zarówno czyn, jak i karę (zob. orzeczenie TK z dnia 
1 marca 1994 r., sygn. U 7/93, OTK 1994, nr 1, poz. 5). W postanowieniu z dnia 25 wrze-
śnia 1991 r. (sygn. S 6/91, OTK 1991, nr 1, poz. 34), Trybunał Konstytucyjny zauważył, że 
„w demokratycznym państwie prawa funkcją prawa karnego nie jest tylko ochrona państwa 
i jego instytucji, nie jest także tylko ochrona społeczeństwa lub poszczególnych jednostek 
przed przestępstwami, ale także, w nie mniejszym stopniu, ochrona jednostki przed samowolą 
państwa. Prawo karne stwarza dla władzy w demokratycznym państwie prawa barierę, poza 
którą obywatel powinien czuć się bezpieczny w tym sensie, że bez przekroczenia pola zabro-
nionego pod groźbą kary nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Prawo karne 
ma wyznaczyć wyraźne granice między tym, co jest dozwolone, a tym, co jest zabronione”. 

Wobec brzmienia art. 13a ustawy – Prawo o zgromadzeniach po nowelizacji, należy stwier-
dzić, iż podstawowe znamiona czynu zabronionego nie zostały określone w tym przepisie 
w sposób odpowiadający choćby minimalnym wymogom precyzji. Prowadzi to do konse-
kwencji, że adresatom zawartej tam normy utrudniono możliwość zorientowania się na pod-
stawie ustawy co do treści ustanowionego zakazu (zob. wyrok TK z dnia 8 lipca 2003 r., sygn. 
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P 10/02, OTK-A 2003, nr 6, poz. 62). Przepis w obecnym brzmieniu narusza zasadę przyzwoitej 
legislacji (art. 2 Konstytucji).

Należy również zwrócić uwagę na niespójność jaka wynika z art. 13a w zw. z art. 10 ust. 
4 i 5 ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 4 ustawy – Prawo 
o zgromadzeniach, „Przewodniczący ma prawo zażądać opuszczenia zgromadzenia przez 
osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje 
udaremnić zgromadzenie. W razie niepodporządkowania się żądaniu, przewodniczący może 
zwrócić się o pomoc do policji lub straży miejskiej”. Ponadto, przepis art. 10 ust. 5 stanowi, 
że „Jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się zarządzeniom przewodniczącego 
wydanym w wykonaniu jego obowiązków lub gdy przebieg zgromadzenia sprzeciwia się 
niniejszej ustawie albo narusza przepisy ustaw karnych, przewodniczący rozwiązuje zgro-
madzenie”.

Przepis art. 13a ustawy – Prawo o zgromadzeniach sankcjonuje niepodjęcie działań, nazwa-
nych w tym przepisie obowiązkami przewodniczącego (chodzi o zażądanie opuszczenia zgro-
madzenia, zwrócenie się o pomoc do policji lub straży miejskiej, rozwiązanie zgromadzenia). 
Jednak z brzmienia art. 10 ust. 4 ustawy – Prawo o zgromadzeniach nie wynika, aby ustawa 
nakładała na przewodniczącego zgromadzenia obowiązek podjęcia wskazanych w tym prze-
pisie działań. Skoro ustawa stanowi, że przewodniczący „ma prawo” (a nie obowiązek), czy 
też „może zwrócić się” (a nie „zwraca się”), to nie można z brzmienia jej przepisów wywo-
dzić, że przewodniczący ma obowiązek zażądania opuszczenia zgromadzenia i zwrócenia się 
o pomoc do policji lub straży miejskiej. Inaczej jest w przypadku art. 10 ust. 5 ustawy – Prawo 
o zgromadzeniach, który wyraźnie wskazuje na okoliczności, w jakich przewodniczący ma 
obowiązek rozwiązania zgromadzenia. Brzmienie art. 10 ust. 4 w związku z art. 13a ustawy 
– Prawo o zgromadzeniach prowadzi do konsekwencji, że ustawa nakłada sankcje za niepodję-
cie działań, których podjęcie nie jest obligatoryjne, gdyż należy do decyzji przewodniczącego. 
Prowadzi to do dalekiej niespójności ustawy, jej nieprecyzyjności i chaosu prawnego, co z ko-
lei ma istotny wpływ na zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa przez nie stanowionego 
(art. 2 Konstytucji).

Nadto, warto zauważyć, że art. 13a ustawy – Prawo o zgromadzeniach opisuje znamiona 
czynu zabronionego poprzez połączenie poszczególnych znamion spójnikiem „lub”. Z brzmie-
nia powołanego przepisu wynika, że sankcją karną została objęta również sytuacja, w której 
przewodniczący zgromadzenia pomimo wykonania obowiązków wskazanych w art. 10 ust. 
4 i 5 (zażądania opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza 
przepisy; zwrócenia się o pomoc do policji lub straży miejskiej; rozwiązania zgromadzenia) 
narusza obowiązek wskazany w art. 10 ust. 3 ustawy – Prawo o zgromadzeniach (przepro-
wadzenie zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników 
zgromadzenia). Oznacza to, że nawet dołożenie wszelkich starań i wykonanie nałożonych 
przez ustawę obowiązków nie uchroni przewodniczącego zgromadzenia od poniesienia od-
powiedzialności karnej, jeżeli nie zapobiegnie on powstaniu szkód z winy uczestników zgro-
madzenia. W odczuciu Opiniującego, takie sformułowanie przede wszystkim narusza zasadę 
nullum crimen sine culpa (art. 42 Konstytucji). Dołożenie przez przewodniczącego wszelkich 
starań mających na celu zapobiegnięcie powstaniu szkód z winy uczestnika zgromadzenia 
oraz działanie zgodne z ustawą (a więc nie bezprawne) nie może podlegać sankcjom karnym. 
W tym zakresie, brak odpowiedniego doprecyzowania przepisu prowadzi do naruszenia art. 
42 Konstytucji.

Konkludując, należy uznać, iż ustawa w związku z wyżej wskazanymi zastrzeżeniami 
nie realizuje w pełni zasady dostatecznej określoności przepisów. Powyższe stanowi o na-
ruszeniu art. 2 Konstytucji. 
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Jeżeli Senat w związku z obradami nad nowelizacją, zadecyduje o pozostawieniu prze-
pisu art. 13a w ustawie, zasadne będzie jego doprecyzowanie. Pozwoli to na uniknięcie 
niekonstytucyjności nowelizacji. 

Proponuje się następujące brzmienie przepisu art. 13a ustawy – Prawo o zgromadze-
niach:

„Kto, wbrew przepisom art. 10 ust. 4 i 5 przewodnicząc zgromadzeniu, w celu zapobie-
żenia naruszeniom porządku publicznego nie podejmuje przewidzianych w tych przepi-
sach środków, polega karze grzywny do 7000 zł”.

2. Ocena zgodności ustawy z art. 57 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji 

Konstytucja RP gwarantuje, że wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Według art. 
31 ust. 2 Konstytucji, każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie 
wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Zatem, obowiązkiem usta-
wodawcy jest normatywne zabezpieczenie wolności każdej jednostki, a w szczególności racjo-
nalne i proporcjonalne określenie jej granic.

Zgodnie z art. 57 Konstytucji, każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych 
zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa. Wagę 
i znaczenie zagwarantowanej w powołanym przepisie wolności podkreślał wielokrotnie Try-
bunał Konstytucyjny, wyjaśniając, że „Zgromadzenie stanowi szczególny sposób wyrażania 
poglądów, przekazywania informacji i oddziaływania na postawy innych osób. Jest niezwykle 
ważnym środkiem komunikacji międzyludzkiej, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej, 
oraz formą uczestnictwa w debacie publicznej, a w konsekwencji – również w sprawowaniu 
władzy w demokratycznym społeczeństwie. Celem wolności zgromadzeń jest nie tylko za-
pewnienie autonomii i samorealizacji jednostki, ale również ochrona procesów komunikacji 
społecznej niezbędnych dla funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. U jej podstaw 
znajduje się interes publiczny. Wolność zgromadzeń stanowi warunek i konieczną część skła-
dową demokracji, a także przesłankę korzystania z innych wolności i praw człowieka związa-
nych ze sferą życia publicznego. Zgromadzenia stanowią zasadniczy element demokratycznej 
opinii publicznej, stwarzając możliwość wpływu na proces polityczny, umożliwiając krytykę 
i protest, tworząc część składową procesu demokracji bezpośredniej” (wyrok TK z 18 stycznia 
2006, sygn. K 21/05, OTK seria A 2006 Nr 1 poz. 4, zob. też wyrok TK z 28 czerwca 2000 r., 
sygn. K 34/99, Dz.U. 2000 Nr 53, poz. 649). Wolność zgromadzeń z pewnością można zakwa-
lifikować jako jedno z podstawowych praw jednostki w demokratycznym państwie prawnym.

Określona w art. 57 Konstytucji wolność zgromadzeń ma przede wszystkim charakter wol-
ności pozytywnej. Wolność ta wyraża prawo do zorganizowania zgromadzenia i prawo do 
udziału w nim oraz prawo do kierowania zgromadzeniem. Konstytucja gwarantuje swobodę 
uczestniczenia w zgromadzeniu zarówno przez cały czas jego trwania, jak i możliwość przy-
łączania się w trakcie lub wcześniejszego opuszczania miejsca, w którym się ono odbywa. 
Należy pamiętać, że realizacją wolności zgromadzeń jest również podjęcie czynności przygo-
towawczych, w tym przede wszystkim zwołanie i zorganizowanie zgromadzenia (P. Czarny, 
B. Naleziński, Wolność zgromadzeń, Warszawa 1998, s. 17). Z wolności zgromadzeń wynika 
też aspekt negatywny, który wyraża zakaz zakłócania zgromadzeń (w tym obowiązek władz 
publicznych niedopuszczenia do zakłócania zgromadzeń) oraz zasadę, że nikogo nie można 
zmuszać do uczestnictwa w zgromadzeniu.

Z historycznego punktu widzenia, wolność zgromadzeń, zapewniona już w Konstytucji 
PRL, ma w demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej szczególne znaczenie. Od wieków or-
ganizowanie zgromadzeń jest wykorzystywane do wpływania na decyzje organów państwo-
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wych i wyrażania stanowiska wobec prowadzonej przez nie polityki. Stwierdzić należy, że 
wolność zgromadzeń jest esencją demokracji. W tym kontekście, bardzo istotna jest szczegól-
na ochrona tej wolności przed nadmiernymi, bezzasadnymi ograniczeniami. W szczególności, 
ustawodawca powinien stanowić takie prawo, które chronić będzie przed instrumentalnym 
ograniczaniem przez władzę publiczną możności organizowania i uczestnictwa w zgromadze-
niach publicznych. Należy zatem stanowczo podkreślić, że wyposażenie władzy publicznej 
w instrumenty ograniczające wolność zgromadzeń jest dopuszczalne wyłącznie wówczas, gdy 
spełnione są przesłanki wskazane w art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Jak wskazano wyżej, Konstytucja dopuszcza ograniczenie wolności zgromadzeń w okre-
ślonych sytuacjach. Granice dopuszczalnych ograniczeń praw i wolności jednostki formułuje 
art. 31 ust. 3 Konstytucji: „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności 
i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycz-
nym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowi-
ska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie 
mogą naruszać istoty wolności i praw”.

Konstytucja formułuje klauzulę generalną odnoszącą się do ograniczeń zagwarantowanych 
w niej praw i wolności (B. Banaszak, Komentarz do art. 31 Konstytucji RP, [w:] Konstytu-
cja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009; K. Wojtyczek, Granice ingerencji 
ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999, s. 110). W myśl tej 
klauzuli, ustalenie granic konstytucyjnych praw i wolności może zostać dokonane wyłącz-
nie w akcie normatywnym, jakim jest ustawa. Co więcej, wprowadzenie przez ustawodawcę 
jakichkolwiek ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw może 
zostać ustanowione przy spełnieniu konkretnych materialnoprawnych przesłanek oraz po po-
zytywnym przejściu testu proporcjonalności. Ograniczenia nie mogą naruszać istoty wolności 
i praw zawartych w Konstytucji.

Katalog wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji przesłanek ma charakter zamknięty, 
co w efekcie uniemożliwia ich rozszerzającą interpretację (zob. wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego z dnia 25 lutego 1999 r., sygn. akt K 23/98, OTK z 1999 r., Nr 2, poz. 25). Do 
ww. przesłanek należą: 1) bezpieczeństwo i porządek publiczny; 2) ochrona środowiska, 
zdrowia i moralności publicznej oraz 3) ochrona wolności i praw innych osób. Celami 
ustawy, na jakie wskazuje projektodawca są: ochrona zdrowia i mienia, a także posza-
nowanie wolności zgromadzeń (w sensie wolności innych osób). Ograniczenie wolności 
zgromadzeń w świetle wskazanych celów spełnia zawarte w art. 31 ust. 3 Konstytucji 
przesłanki materialnoprawne.

W celu stwierdzenia konstytucyjności nowelizacji konieczne jest jeszcze przeprowadzenie 
analizy w postaci testu proporcjonalności (wymóg „konieczności” wprowadzenia ogranicze-
nia). Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego (acquis constitution-
nel), ograniczenie wolności zgromadzeń, aby mogło być uznane za konstytucyjne: 

 ̛ musi być „niezbędne” („konieczne”) dla osiągnięcia wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji 
celów. Wyłącznie te cele władne są uzasadnić naruszenie praw i wolności jednostki. 

 ̛ musi być środkiem najmniej dotkliwym dla osoby, której wolność lub prawo doznaje 
ograniczenia. 
Wobec powyższego, test proporcjonalności wymaga odpowiedzi na następujące pytania:

1. czy ograniczenie wolności zgromadzeń w zakresie objętym nowelizacją jest instrumen-
tem nieodzownym, a cel ustawy (vide: uzasadnienie projektu ustawy) nie jest możliwy 
do osiągnięcia w inny sposób ? (czy między realizacją celu a ograniczeniem wolności 
zachodzi stosunek typu conditio sine qua non).
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Relacja proporcjonalności dotyczyć ma konieczności użytego środka w stosunku do zało-
żonego celu (jednego ze wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji) i to w stopniu adekwatnym 
do poświęconego dobra (wolność zgromadzeń).

Nowelizacją objęty został art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach zakreślający ter-
min na zawiadomienie organu gminy o zgromadzeniu. Przed nowelizacją, zgodnie z tym prze-
pisem, organizator zgromadzenia publicznego miał obowiązek zawiadomienia organu gminy 
w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni, a najwcześniej 
30 dni przed datą zgromadzenia. Obecnie ten termin wydłużono do minimum 6 dni przed 
zgromadzeniem.

W kontekście zapewnienia pełnej realizacji wolności zgromadzeń, istotne jest umożliwienie 
przez władze państwowe zorganizowania i przeprowadzenia zgromadzenia w możliwie naj-
krótszym czasie od momentu zaistnienia okoliczności, z którymi związane jest zgromadzenie. 
Należy pamiętać, że zgromadzenie spełnia swoistą rolę „mechanizmu wczesnego ostrzega-
nia”, ukazując organom przedstawicielskim i opinii publicznej potencjalne, albo już istniejące 
źródła napięć, a przez to umożliwia odpowiednio wczesną korektę polityki (zob. wyrok TK 
z 18 stycznia 2006, sygn. K 21/05, OTK seria A 2006 Nr 1 poz. 4). Organizacje pozarządowe 
przeciwstawiając się powołanej nowelizacji art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach, 
słusznie podnoszą, iż wydłużenie minimalnego terminu na zawiadomienie o zgromadzeniu do 
6 dni przed dniem zgromadzenia, może uniemożliwić organizowanie zgromadzeń będących 
spontaniczną, bezpośrednią reakcją na sprawy bieżące (przykład protestów przeciwko obję-
ciu Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniami umowy ACTA). W opinii tych organizacji, 
konieczność zachowania terminu 6 dni w praktyce może doprowadzić do osłabienia, a nawet 
braku reakcji społeczeństwa (w sytuacji gdy będzie już „po sprawie”). 

Nowelizacja art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach jest zatem zbyt intensywnym 
działaniem ustawodawcy, które ogranicza wolność zgromadzeń. Wydłużenie terminu do zgło-
szenia zgromadzenia nie zostało w żaden sposób umotywowane w uzasadnieniu do projektu 
ustawy, toteż niemożliwe jest poznanie celów nowelizacji i odniesienie się do argumentacji 
uzasadniającej tę zmianę. Przypuszczać można, że projektodawcy chodziło o umożliwienie 
organom administracji publicznej podjęcia stosownych działań mających na celu zapobieże-
nie zwołaniu zgromadzenia, którego cele są sprzeczne z ustawą oraz zapewniających ochro-
nę grupom organizującym zgromadzenie. W tym kontekście wydłużenie terminu mogło mieć 
również na celu umożliwienie służbom porządku publicznego odpowiedniego przygotowania 
do ochrony bezpieczeństwa i porządku w trakcie zgromadzenia. 

Należy zwrócić uwagę, że trzydniowy termin wystarcza do podjęcia przez organy admi-
nistracji publicznej odpowiednich działań i prawidłowego przygotowania do zgromadzenia. 
Obowiązujący dotąd w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach termin spełniał zatem 
rolę instrumentu gwarancyjnego i ochronnego, a jednocześnie służył realizacji wolności zgro-
madzeń. Ograniczenie wolności zgromadzeń w imię wydłużenia czasu na przygotowanie się 
władz państwowych do ochrony porządku publicznego podczas zgromadzenia nie jest uza-
sadnione. W związku z powyższym należy uznać, że nowa regulacja nie spełnia przesłanki 
proporcjonalności, bowiem wydłużenie terminu do zgłoszenia zgromadzenia z 3 do 6 dni nie 
jest warunkiem sine qua non zapewnienia ochrony zdrowia i mienia, oraz poszanowania praw 
innych osób. Wprowadzenie tego ograniczenia wolności nie jest konieczne dla zapewnienia 
poszanowania praw innych osób, oraz ochrony osób i mienia.

Warto w tym miejscu wskazać na pogląd Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym 
wszelkie (poza nieposiadającymi cechy manifestacji pokojowej) zgromadzenia pozostają pod 
ochroną art. 57 Konstytucji, zatem nawet niespełnienie przesłanki notyfikacji nie może pro-
wadzić do uznania zgromadzenia za wyjęte spod ochrony konstytucyjnej. „Także Trybunał 
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Konstytucyjny Austrii w orzeczeniu z 30 listopada 1995 r. (sygn. akt B 2229/94) stwierdził, 
że również zgromadzenia spontaniczne, tj. takie, których terminowe zgłoszenie jest niemoż-
liwe bez zagrożenia dla celu takiego zgromadzenia, należy kwalifikować jako zgromadzenie 
w rozumieniu ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Samo niedopełnienie obowiązku zgłoszenia 
nie usprawiedliwia jednak rozwiązania zgromadzenia. Rozwiązanie musi być konieczne z jed-
nego z powodów wymienionych w art. 11 ust. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” 
(wyrok TK z dnia 10 lipca 2008 r., sygn. P 15/08, 105/6/A/2008). 

Z powyższego wynika, że obowiązek notyfikacji zgromadzeń nie może ingerować w istotę 
wolności zgromadzeń. Ustanowienie w znowelizowanym art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o zgro-
madzeniach sześciodniowego terminu do notyfikacji stanowi zagrożenie dla istoty tej wolności.

Kolejne ograniczenie wolności zgromadzeń wprowadzają znowelizowane art. 6 ust. 2b oraz 
art. 7a w zw. z art. 8 pkt 3 ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Powołane przepisy w istocie zaka-
zują odbywania 2 lub więcej zgromadzeń w tym samym czasie i miejscu lub na trasie przejścia. 
Zgodnie z art. 7a ust. 1, jeżeli nie jest możliwe oddzielenie lub odbycie tych zgromadzeń w taki 
sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych roz-
miarach, organ gminy niezwłocznie wzywa organizatora zgromadzenia zgłoszonego później do 
dokonania zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia lub trasy przejścia uczestników. Jeżeli orga-
nizator zgromadzenia zgłoszonego później, we właściwym terminie nie wykona wezwania, or-
gan gminy zakazuje zgromadzenia publicznego (art. 8 pkt 3 ustawy – Prawo o zgromadzeniach). 

Co istotne, znowelizowany przepis art. 8 pkt 3 ustawy – Prawo o zgromadzeniach nie okre-
śla, którego zgromadzenia w tej sytuacji zakazuje organ gminy (wcześniejszego czy później-
szego). Rozstrzygnięcie tej nieścisłości nie jest również możliwe w drodze wykładni. W kon-
sekwencji, na podstawie art. 8 pkt 3 ustawy – Prawo o zgromadzeniach organ gminy zakaże 
obu zgromadzeń, co wydaje się być w sprzeczności z zamierzeniem projektodawcy.

Pozostawienie przepisu w obecnym brzmieniu ograniczy wolność zgromadzeń w sposób 
nadmierny i nieuzasadniony. Powyższe rozwiązanie w żaden sposób nie służy celom ustawy. 
Jak podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18 stycznia 2006 r., (sygn. K 21/05, OTK 
seria A 2006 Nr 1 poz. 4), ewentualność kontrdemonstracji przy użyciu przemocy lub przyłą-
czenia się skłonnych do agresji ekstremistów nie może prowadzić do pozbawienia prawa do 
zgromadzenia nawet wtedy, gdy istnieje realne niebezpieczeństwo, że zgromadzenie publiczne 
spowoduje naruszenie porządku publicznego przez wydarzenia, na które organizatorzy zgro-
madzenia nie mają wpływu, a władza publiczna uchyla się od podjęcia skutecznych działań 
w celu zagwarantowania realizacji wolności zgłoszonego zgromadzenia. 

Zakazanie obu zgromadzeń, które miałyby się odbyć w tym samym miejscu i czasie ozna-
cza całkowite pozbawienie wolności zgromadzeń i wolności wyrażania poglądów. Poprzez 
wprowadzenie regulacji art. 8 pkt 3 ustawy – Prawo o zgromadzeniach umożliwiono rów-
nież wpływanie przez przeciwników organizowanego zgromadzenia na decyzję organu gminy 
o zakazaniu zgromadzenia. W sytuacji bowiem zgłoszenia kontrdemonstracji i niewykonania 
przez przeciwników zgromadzenia wezwania organu gminy na podstawie art. 7a ust. 1 ustawy 
– Prawo o zgromadzeniach, organ gminy zakaże obu zgromadzeń. 

Należy podkreślić, iż zakazanie 2 lub więcej równoczesnych zgromadzeń nie może być środ-
kiem do zapewnienia „poszanowania prawa do zgromadzenia” w sytuacji jego zagrożenia zacho-
waniem oponentów. Rozwiązanie takie jest wręcz absurdalne. Obowiązkiem władzy publicznej 
jest stworzenie odpowiednich warunków odbycia zgłoszonego zgromadzenia w sytuacji, gdy po-
przez zachowanie innych uczestników życia publicznego zagrożone byłoby zrealizowanie wol-
ności zgromadzeń. Władza publiczna dysponuje szeregiem uprawnień i kompetencji, z których 
skorzystanie w tej sytuacji pozwoli zagwarantować uczestnikom zgromadzenia prawo do jego 
przeprowadzenia bez obawy przed zagrożeniem swego bezpieczeństwa osobistego oraz szkodą 
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w mieniu. Władza publiczna ma obowiązek ochrony każdego kto w sposób legalny korzysta ze 
swego prawa. Prawidłowo i skutecznie zgłoszone zgromadzenia są wyrazem realizacji wolności 
zgromadzeń, którą władza publiczna winna szanować i chronić, a nie zakazywać. 

W ocenie Opiniującego, wprowadzenie przepisu art. 8 pkt 3 ustawy – Prawo o zgromadze-
niach nie stanowi warunku sine qua non realizacji celów ustawy.

W związku z powyższym, w celu uniknięcia niekonstytucyjności przepisów ustawy, nale-
żałoby zrezygnować z wprowadzenia przepisu art. 8 pkt 3 ustawy – Prawo o zgromadzeniach. 
Ewentualnie, dopuszczalne byłoby wprowadzenie przez Senat zmian w brzmieniu zakwestio-
nowanego przepisu. Optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zmian w całym art. 
8 ustawy – Prawo o zgromadzeniach, tak aby jego brzmienie było jasne i precyzyjne. Jednak, 
z uwagi na postęp prac legislacyjnych, możliwa jest jedynie ingerencja w art. 8 pkt 3 i zapro-
ponowanie następującego brzmienia tego przepisu:

„3) 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. Zakazanie zgromadzenia nie może dotyczyć zgromadze-
nia zgłoszonego wcześniej.”

2. czy stosowane środki umożliwią skuteczną, to jest efektywną realizację zamierzonych 
celów? (nie zaś realizację potencjalną czy hipotetyczną).
Odpowiedź na to pytanie jest możliwa wyłącznie przy uznaniu, że zastosowane przez usta-

wodawcę środki stanowią conditio sine qua non realizacji celów ustawy. W tym wypadku, 
takie uznanie jest niedopuszczalne. Zastosowanie w ustawie nadmiernych i nieproporcjonal-
nych środków czyni bezzasadną analizę przepisów ustawy w kontekście efektywnej realizacji 
założonych przez projektodawcę celów.

Co istotne, rezygnacja z wprowadzenia zmiany art. 6 ust. 2b oraz uwzględnienie przez Se-
nat propozycji poprawki do przepisu art. 8 pkt 3 ustawy – Prawo o zgromadzeniach pozwoli 
na uznanie, że ww. przesłanka została spełniona. 

Wprowadzenie do ustawy – Prawo o zgromadzeniach kompetencji do zakazania jedynie 
zgromadzenia zgłoszonego później (a nie obu zgromadzeń), w sytuacji gdy organizator zgro-
madzenia nie wykona wezwania organu gminy – będzie zgodne z Konstytucją. Zastosowany 
środek umożliwi efektywną realizację celów ustawy.

3. czy stosowane środki są najmniej dotkliwe dla osoby, której wolność lub prawo dozna-
je ograniczenia? (należy zachować proporcję między dobrem poświęconym i osiągnię-
tą wartością)
Uchwalenie przez Senat poprawek zaproponowanych przez Opiniującego pozwoli na 

uznanie, że nowelizacja spełnia test proporcjonalności. Wprowadzenie poprawki do przepi-
su art. 8 pkt 3 ustawy – Prawo o zgromadzeniach zniweluje dotkliwość środka zastosowane-
go w obecnym brzmieniu ustawy. Przepis ten nie będzie wówczas podstawą kompetencji do 
zakazania obu zgromadzeń mających odbyć się równocześnie w tym samym miejscu lub na 
trasie przejścia. Można przypuszczać, że taki był rzeczywisty zamysł projektodawcy.

W obecnym brzmieniu ustawy, wybrane przez ustawodawcę środki są najbardziej dotkliwe 
dla podmiotów pragnących realizować konstytucyjnie przyznaną wolność zgromadzeń. Prze-
prowadzony test proporcjonalności pokazuje, że znowelizowane przepisy w drodze do urze-
czywistnienia wolności zgromadzeń innych osób (w przypadku jej zagrożenia przez kontrma-
nifestację), a także mając na celu ochronę zdrowia i mienia nadmiernie ograniczają wolność 
zgromadzeń. Ograniczenia korzystania z przyznanej konstytucyjnie wolności nie mają uzasad-
nienia, bowiem zastosowane środki nie są jedynymi i koniecznymi dla osiągnięcia ww. celów. 
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Środki te – w postaci wydłużenia terminu do zgłoszenia zgromadzenia oraz wprowadzenia 
zakazu 2 lub więcej równoczesnych manifestacji w tym samym miejscu stanowią nadmier-
ne i nieproporcjonalne ograniczenie wolności. Należy pamiętać, iż w świetle orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego (zob. wyrok TK z 12 stycznia 1999 r., sygn. P. 2/98, OTK ZU 
nr 1/1999, poz. 2) surowsze standardy oceny przykładać należy do regulacji praw i wolności 
osobistych i politycznych niż do praw ekonomicznych i socjalnych. Wolność zgromadzeń za-
gwarantowana w Konstytucji jest wolnością polityczną.

Warto w tym miejscu wskazać na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 1999 r. 
(sygn. akt K 23/99, OTK z 1999 r., Nr 2 poz. 25, podobnie: wyrok TK z dnia 22 września 2005 r., 
sygn. akt KP 1/05, OTK ZU Nr 8/A/2005, poz. 93), w którym Trybunał podkreślił, że zasada 
proporcjonalnego działania przez ustawodawcę oznacza wybór spośród możliwych środków 
działania tylko tych, które będą „możliwie najmniej uciążliwe dla podmiotów, wobec któ-
rych mają być zastosowane, lub dolegliwe w stopniu nie większym niż jest to niezbędne dla 
osiągnięcia założonego celu”.

Ograniczenia wprowadzone w drodze nowelizacji, aby mogły być uznane za konstytucyjne, 
nie mogą naruszać istoty wolności zgromadzeń. W uzasadnieniach wielu wyroków Trybunał 
Konstytucyjny przyjął, że „istotę wolności i prawa człowieka i obywatela (...) należy rozumieć 
jako nienaruszalny rdzeń każdej wolności i każdego prawa”, a nienaruszalność istoty prawa 
polega na tym, że „nawet ograniczenia zgodne ze wszystkimi innymi normami konstytucyjny-
mi absolutnie nie mogą dotykać pewnej sfery gwarantowanych przez Konstytucję uprawnień 
człowieka i obywatela” (wyrok z 30 października 2001 r., sygn. K. 33/00, OTK ZU nr 7/2001, 
poz. 217, podobnie wyrok z 12 stycznia 1999 r., sygn. P 2/98, OTK ZU nr 1/1999, poz. 2). Isto-
tą wolności zgromadzeń jest obowiązek władzy publicznej powstrzymywania się od ingerencji 
w to prawo oraz zapewnienia niezakłóconego korzystania z tego prawa przez jednostki. W tym 
kontekście uzasadnione jest stwierdzenie, że analizowana nowelizacja przepisów ustawy – 
Prawo o zgromadzeniach – narusza istotę wolności zgromadzeń.

Mając na uwadze powyższe, Opiniujący proponuje odstąpienie od regulacji wydłużającej 
termin do zgłoszenia zgromadzenia. W zakresie pozbawienia cechy niekonstytucyjności regu-
lacji dopuszczającej zakazanie 2 lub więcej równoczesnych zgromadzeń w tym samym miej-
scu, Opiniujący proponuje doprecyzowanie przepisu art. 8 pkt 3 ustawy – Prawo o zgromadze-
niach (poprzez wskazanie, którego zgromadzenia zakazuje organ gminy) lub odstąpienie od 
tej regulacji na rzecz wzmocnienia środków mających na celu ochronę porządku publicznego 
w trakcie 2 lub więcej równoczesnych zgromadzeń. 

VII. Konkluzje

1) Analizowana ustawa w obecnym brzmieniu ogranicza wolność zgromadzeń w sposób 
nadmierny i nieuzasadniony.

2) Przepisy ustawy uchwalonej przez Sejm budzą trzy istotne wątpliwości co do ich zgod-
ności z Konstytucją. Chodzi o następujące regulacje:
a) art. 6 ust. 2b ustawy – Prawo o zgromadzeniach – wydłużający minimalny termin do 

notyfikacji zgromadzenia z 3 do 6 dni, 
b) art. 8 pkt 3 ustawy – Prawo o zgromadzeniach – dopuszczający zakazanie zgroma-

dzeń mających odbyć się równocześnie w tym samym miejscu lub na trasie przejścia,
c) oraz art. 13a ustawy – Prawo o zgromadzeniach – penalizujący wskazany tam czyn 

przewodniczącego zgromadzenia.
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3) Powyższe wątpliwości można rozwiać poprzez uchwalenie przez Senat następujących 
poprawek:
a) skreślenie art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy (w zakresie w jakim ustawa nowelizuje art. 7 ust. 

1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach);
b) w art. 1 pkt 5 ustawy nadanie przepisowi art. 8 pkt 3 ustawy – Prawo o zgromadze-

niach następującego brzmienia: „3) organizator zgromadzenia zgłoszonego później, 
pomimo wezwania, o którym mowa w art. 7a ust. 1, nie dokonał we właściwym termi-
nie zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników. Zaka-
zanie zgromadzenia nie może dotyczyć zgromadzenia zgłoszonego wcześniej.”

c) w art. 1 pkt 10 ustawy nadanie przepisowi art. 13a ustawy – Prawo o zgromadzeniach 
następującego brzmienia: „Art. 13a. Kto, wbrew przepisom art. 10 ust. 4 i 5 prze-
wodnicząc zgromadzeniu, w celu zapobieżenia naruszeniom porządku publicznego 
nie podejmuje przewidzianych w tych przepisach środków, polega karze grzywny do 
7000 zł”.




