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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

(druk nr 458) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest zmniejszenie wymogów formalnych dotyczących nabywania biletów 

i wstępu na stadiony, dzieci i młodzieży uczestniczącej w meczach Turnieju Finałowego 

Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO U21 Polska 2017. 

Ustawa wyłączy wobec osób uczestniczących w tych meczach, stosowanie art. 15 ust. 1 

i 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, które regulują kwestię tzw. biletów 

spersonalizowanych. 

Aktualnie na bilecie nabywanym na mecz piłki nożnej umieszcza się obok numeru 

miejsca siedzącego, imię i nazwisko nabywcy biletu oraz jego numer PESEL, a w razie gdy 

nie został on nadany – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.  

W przypadku biletów na mecze UEFA EURO U21 Polska 2017 na bilecie 

uwidoczniony będzie jedynie numer miejsca, do którego się on odnosi oraz ewentualnie 

dodatkowe informacje uszczegóławiające np. numer sektora lub trybuny oraz graficzne 

przedstawienie struktury stadionu, służące ułatwieniu ustalenia miejsca przez uczestnika 

(widza) meczu. 

Wyłączenie stosowania art. 15 ust. 1 i 2, nie wyłącza oczywiście obowiązku posiadania 

przez uczestnika meczu dokumentu tożsamości, o czym stanowi art. 15 ust. 5 zmienianej 

ustawy. 

Dokumentem tożsamości jest: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, 

paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub studencka lub inny dokument potwierdzający 

tożsamość, zaopatrzony w wizerunek twarzy oraz adres zamieszkania osoby. 
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Ustawa ma charakter epizodyczny. Wprowadzany przepis art. 77a ma obowiązywać 

czasowo, do dnia 1 lipca 2017 r. 

Przepis o wejściu w życie ustawy, określa standardowy 14-dniowy okres vacatio legis. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 23 marca 2017 r. Z projektem inicjatywy ustawodawczej 

wystąpiła sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (druk sejmowy nr 1376). 

Prace nad ustawą prowadziły Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz 

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. 

Komisje w dniu 21 marca 2017 r. przedstawiły sprawozdanie i zarekomendowały 

przyjęcie ustawy w kształcie zaproponowanym w projekcie (druk sejmowy nr 1389). 

W drugim czytaniu nie zgłoszono poprawek i przystąpiono niezwłocznie do trzeciego 

czytania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


