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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 
 

(druk nr 1021) 

 
 
USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1870) 

Art. 13. 

1. Organizator meczu piłki nożnej klubu uczestniczącego w rozgrywkach jednej z trzech 

najwyższych ligowych klas rozgrywkowych rywalizacji mężczyzn, niezależnie od rodzaju 

rozgrywek, tj. krajowych czy międzynarodowych, zapewnia identyfikację osób 

uczestniczących w tej imprezie, niezależnie od obowiązków i wymogów, o których mowa 

w art. 6. 

2. Obiekty wykorzystywane do organizacji meczów piłki nożnej, o których mowa w ust. 1, 

wyposaża się w kompatybilne między sobą elektroniczne systemy służące do identyfikacji 

osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki 

nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a-c. 

2a. Niezależnie od systemów, o których mowa w ust. 2, tworzy się: 

1)   centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej rozgrywanych w 

ramach najwyższej ligowej klasy rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn; 

2)   centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej rozgrywanych w 

drugiej i trzeciej najwyższej ligowej klasie rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn. 

2b. Administratorami danych zgromadzonych w systemach, o których mowa w ust. 2a, są 

właściwe podmioty zarządzające tymi rozgrywkami. 

2c. Kompatybilność oznacza, iż elektroniczne systemy, o których mowa w ust. 2, muszą być 

podłączone do systemów, o których mowa w ust. 2a, oraz działać na podstawie numeru 

PESEL, a w razie gdy nie został on nadany - rodzaju, serii i numeru dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, po przekazaniu danych, o których mowa w ust. 4. 

2d. (uchylony). 
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3. Wymagania techniczno-użytkowe systemów, o których mowa w ust. 2 i 2a, 

przeznaczonych dla obiektów wykorzystywanych do prowadzenia rozgrywek meczów 

piłki nożnej, o których mowa w ust. 1, określają właściwe podmioty zarządzające tymi 

rozgrywkami. 

3a. (uchylony). 

4. Zakres przetwarzanych danych identyfikujących osoby uczestniczące w meczu piłki nożnej 

obejmuje: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   (uchylony); 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie został on nadany - rodzaj, serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony). 

UWAGA: 

pominięto ust. 5 – 14 

Art. 15. 

1. Sprzedaż biletu wstępu na mecz piłki nożnej lub przekazanie innego dokumentu 

uprawniającego do przebywania na nim określonej osoby następuje po uzyskaniu danych, 

o których mowa w art. 13 ust. 4, zgodnych z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

2. Na bilecie wstępu na mecz piłki nożnej lub na innym dokumencie uprawniającym do 

przebywania na nim umieszcza się dane, o których mowa w art. 13 ust. 4, oraz numer 

miejsca, którego dotyczy ten bilet lub dokument uprawniający do przebywania na meczu. 

UWAGA: 

pominięto ust. 2a – 5 

Rozdział 10 

[Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe] 

 

<Zmiany w przepisach, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe> 

 

<Art. 77b. 

Od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu do dnia 30 czerwca 2019 r. w odniesieniu 

do meczów turnieju FIFA U20 Mistrzostwa Świata Polska 2019 nie stosuje się przepisów 

art. 15 ust. 1 i 2.> 
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