
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 5 marca 2009 r. Druk nr 459 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 5 marca 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 4 marca 2009 r. nad ustawą  

o bezpieczeństwie imprez masowych,  
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt III ppkt: 1, 3, 5, 6, 8, 14, 16, 18, 

19, 20, 21, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 43, 48, 50, 52. 
 
 

Ponadto komisje informują że: 

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali 
zmiany treści swoich wniosków: 

- senator Jan Rulewski (pkt III ppkt 19 i 20 zestawienia wniosków), 

- Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz mniejszość Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (pkt III ppkt 39 zestawienia 
wniosków - konsekwencja pkt III ppkt 8 zestawienia wniosków), 

- senator Zbigniew Cichoń (pkt III ppkt 41 zestawienia wniosków). 
 

 
 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
 (-) Mariusz Witczak  (-) Stanisław Piotrowicz 

u
Data publikacji



  

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. 

 

Wniosek senatorów: 
T. Skorupy, 
J. Fetlińskiej, 
W. Ortyla, 
C. Ryszki, 
S. Sadowskiego, 
S. Gogacza, 
J. Dobrzyńskiego, 
P. Kalety, 
S. Karczewskiego, 
S. Zająca, 
S. Piotrowicza, 
W. Skurkiewicza 
 
 

II. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

 

Wniosek 
KSTAP 

III. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

1)  w art. 3 w pkt 2 w lit. b wyrazy "wynosi nie mniej niż 300" zastępuje 

się wyrazami "wynosi nie mniej niż 500"; 

 

Poprawka sen. 
J. Rotnickiej 
poparta przez 
połączone komisje 

  

Uwaga:  

Poprawki nr 2, 13, 17, 24 i 26 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 18, 19, 

20, 21 i 22. 

 

2)  w art. 4 skreśla się wyrazy ", z wyłączeniem art. 14,"; 

 

Poprawka 
mniejszości KSTAP 
 

3)  w art. 6 w ust. 1 w pkt 8 wyraz "wydzielenie" zastępuje się wyrazem 

"wydzielone"; 

 

 

 

Poprawka  
KPCPP, 
mniejszości KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
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Uwaga:  

Poprawki nr 4 i 27 należy głosować łącznie. 

 

4)  w art. 6 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się 

pkt 9 w brzmieniu: 

"9) wydzielone pomieszczenie magazynowe na broń lub inne 

przedmioty niebezpieczne, materiały wybuchowe, wyroby 

pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje 

alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, 

zabezpieczone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4."; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

5)  w art. 6 w ust 2 w zdaniu wstępnym wyraz "Liczbę" zastępuje się 

wyrazem "Liczebność"; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
mniejszości KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

6)  w art. 7 w pkt 2 skreśla się wyrazy "artystyczno-rozrywkowej lub 

masowej imprezy sportowej"; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
mniejszości KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

  

Uwaga:  

Poprawki nr 7 i 38 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 8, 9, 

10, 11, 12, 39 i 40. 

 

7)  w art. 8: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów 

alkoholowych w miejscu i w czasie trwania imprezy 

masowej.", 

b) skreśla się ust. 4; 

 

 

 

Poprawka sen. 
P.Ł.J. 
Andrzejewskiego 



- 3 - 

 Uwaga:  

Poprawki nr 8 i 39 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 9, 10, 

11, 12 i 40. 

 

8)  w art. 8 skreśla się ust. 3 i 4; 

 

 

Poprawka  
KPCPP, 
mniejszości KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawek nr 10 i 11. 

 

9)  w art. 8 w ust. 3 wyrazy "Sprzedaż, podawanie i spożywanie 

napojów alkoholowych, w tym piwa, zawierających nie więcej niż 

4,5% alkoholu" zastępuje się wyrazami "Sprzedaż, podawanie 

i spożywanie piwa bezalkoholowego zawierającego nie więcej niż 

0,5% alkoholu w stosunku objętościowym"; 

 

Poprawka sen. 
T. Skorupy 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 10 wyklucza głosowanie poprawki nr 11. 

 

10)  w art. 8 w ust. 3 wyrazy "w tym piwa, zawierających nie więcej niż 

4,5% alkoholu" zastępuje się wyrazami "zawierających nie więcej 

niż 0,5% alkoholu w stosunku wagowym (to jest piwa 

bezalkoholowego)"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
T. Skorupy, 
C. Ryszki, 
S. Gogacza, 
J. Fetlińskiej, 
N. Krajczego 

11)  w art. 8 w ust. 3 wyrazy "4,5%" zastępuje się wyrazami "2,5%"; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

12)  w art. 8 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

"3a. Jeżeli w wyniku spożycia napojów, o których mowa w ust. 3 

zaistnieje konieczność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, 

o którym mowa w art. 5 pkt 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 167, poz. 1027 z późn. zm.) 

osobie uczestniczącej w imprezie masowej albo członkowi 

służby porządkowej lub informacyjnej, koszty tego świadczenia 

pokrywa organizator."; 

Poprawka sen. 
S. Karczewskiego 
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13)  w art. 10 skreśla się wyrazy "zakazem klubowym lub"; 

 

Poprawka 
mniejszości KSTAP 
 

14)  w art. 11 w ust. 10 w pkt 1 wyrazy "umieszczonych w wykazie, 

o którym mowa w ust. 4" zastępuje się wyrazami ", o których mowa 

w ust. 4"; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
mniejszości KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

  

Uwaga:  

Poprawki nr 15 i 53 należy głosować łącznie. 

 

15)  w art. 13 w ust. 1 po wyrazach "piłki nożnej" dodaje się wyrazy 

"w ramach ligi zawodowej"; 

 

Poprawka sen.  
W. Skurkiewicza 

16)  w art. 13 w ust. 2 wyrazy "kompatybilne między sobą elektroniczne 

systemy identyfikacji osób" zastępuje się wyrazami "kompatybilne 

elektroniczne systemy identyfikacji osób"; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
mniejszości KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

17)  skreśla się art. 14; 

 

Poprawka 
mniejszości KSTAP 
 

18)  w art. 14 w ust. 1 wyrazy "dopuściła się naruszenia regulaminu" 

zastępuje się wyrazami "dopuściła się rażącego naruszenia 

regulaminu"; 

 

Poprawka sen.  
B. Paszkowskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

19)  w art. 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Podmiot prowadzący rozgrywki określa formę, tryb i termin 

złożenia odwołania, o którym mowa w ust. 4, oraz tryb i termin 

jego rozpatrzenia, w swoim regulaminie wewnętrznym."; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

20)  w art. 14  po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

"5a. Termin rozpatrzenia odwołania określony w regulaminie, 

o którym mowa w ust. 5, powinien być wyznaczony tak, aby od 

daty złożenia odwołania do daty jego rozpatrzenia nie upłynęło 

więcej niż 14 dni."; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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21)  w art. 14 w ust. 6 wyrazy "nie wstrzymuje wykonania" zastępuje się 

wyrazami "wstrzymuje wykonanie"; 

 

Poprawka sen.  
B. Paszkowskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
 

22)  w art. 14 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

"8. Od orzeczenia, o którym mowa w ust. 7, przysługuje odwołanie 

do sądu powszechnego na zasadach i w trybie przepisów ustawy 

z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach 

o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm.)."; 

 

Poprawka sen.  
B. Paszkowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

23)  w art. 15 w ust. 2 po wyrazach "na mecz piłki nożnej" dodaje się 

wyrazy "w ramach ligi zawodowej"; 

 

Poprawka sen.  
W. Skurkiewicza 

24)  w art. 15 w ust. 3 w pkt 2 skreśla się wyrazy "zakaz klubowy lub"; 

 

Poprawka 
mniejszości KSTAP 
 

25)  w art. 19: 

a) w ust. 3 wyraz "przeszkolenie" zastępuje się wyrazami 

"ukończone szkolenie", 

b) w ust. 4 wyrazy "Kierownik do spraw bezpieczeństwa posiada 

przeszkolenie" zastępuje się wyrazami "Kierownikiem do spraw 

bezpieczeństwa może być wyłącznie osoba, która ukończyła 

szkolenie"; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
mniejszości KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

26)  w art. 22 w ust. 1: 

a) w pkt 1 skreśla się lit. c, 

b) w pkt 3 wyrazy "lit. a-c" zastępuje się wyrazami "lit. a i b"; 

 

Poprawka 
mniejszości KSTAP 
 

27)  w art. 22 w ust. 1 po pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje 

się pkt 4 w brzmieniu: 

"4) zabezpieczyć przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2, w 

przypadku stwierdzenia ich posiadania przez osoby poddane 

czynnościom, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3, poprzez 

złożenie w wydzielonym pomieszczeniu, o którym mowa w 

art. 6 pkt 9."; 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
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28)  art. 23 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 23. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 

wymagania, jakie powinni spełniać kierownik do spraw 

bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby 

informacyjne w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, w 

tym: 

1) tematykę i formy szkolenia, 

2) jednostki właściwe do przeprowadzania szkolenia, 

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, 

4) wymagane wyposażenie służb porządkowych i 

służb informacyjnych w zależności od 

przewidywanych zagrożeń, 

5) zakres sprawdzania przez służby porządkowe i 

służby informacyjne uprawnień osób do 

uczestniczenia w imprezie masowej, 

6) sposoby legitymowania w celu ustalenia tożsamości 

osób obecnych, przeglądania ich bagaży i odzieży 

oraz usuwania osób zakłócających imprezę 

- mając na względzie zapewnienie właściwego 

wyszkolenia tych służb oraz ich wyposażenia 

i oznakowania w sposób umożliwiający prawidłowe 

wykonywanie zadań służb porządkowych i 

informacyjnych."; 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Poprawki nr 29 i 33 należy głosować łącznie. 

 

29)  w art. 26 w ust. 2 wyrazy "nie później niż na 14 dni" zastępuje się 

wyrazami "nie później niż na 21 dni"; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

30)  w art. 26 w ust. 3 wyrazy "użytkownik obiektu lub zarządzający 

obiektem" zastępuje się wyrazami "użytkownik lub zarządzający 

obiektem"; 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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31)  w art. 26 w ust. 3 wyrazy "posiada decyzję właściwego organu o 

pozwoleniu na użytkowanie, wydaną na podstawie przepisów prawa 

budowlanego" zastępuje się wyrazami "rozpoczął jego użytkowanie 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego"; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
mniejszości KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Poprawki nr 32 i 35 należy głosować łącznie. 

 

32)  w art. 27 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia 

umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 53 ust. 1;"; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
mniejszości KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

33)  w art. 29 w ust. 1 wyrazy "w terminie co najmniej 7 dni" zastępuje 

się wyrazami "najpóźniej na 14 dni"; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

34)  w art. 40 w pkt 2 w lit. g po wyrazach "imprezę masową" dodaje się 

wyrazy "lub środka karnego, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 

lit. b"; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
mniejszości KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

35)  w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, jest 

obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w 

niej uczestniczącym."; 

Poprawka  
KPCPP, 
mniejszości KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Poprawki nr 36, 37, 44, 46 i 49 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 48. 

 

36)  skreśla się art. 54; 

 

Poprawka sen.  
Z. Cichonia 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

37)  skreśla się art. 55; 

 

 

Poprawka sen.  
Z. Cichonia 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
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38)  art. 56 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 56. Kto wnosi, posiada, sprzedaje, podaje lub spożywa napoje 

alkoholowe w miejscu i w czasie trwania imprezy 

masowej 

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny 

nie niższej niż 2 000 zł."; 

 

 

Poprawka sen. 
P.Ł.J. Andrzejewskiego 

39)  art. 56 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 56. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje 

alkoholowe,  

 podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny 

nie niższej niż 2 000 zł."; 

 

 

Poprawka  
KPCPP, 
mniejszości KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

40)  w art. 56: 

a) w ust. 1 po wyrazach "napoje alkoholowe" dodaje się wyrazy 

"środki odurzające lub substancje psychotropowe", 

b) w ust. 2 po wyrazach "napoje alkoholowe" dodaje się wyrazy 

"środki odurzające lub substancje psychotropowe"; 

 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 41 wyklucza głosowanie poprawek nr 42, 45, 

47 i 51. 

 

41)  w art. 58 w ust. 1 wyrazy "podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 

stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8" zastępuje się wyrazami  

"podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3"; 

 

Poprawka sen.  
Z. Cichonia 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
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Uwaga:  

Poprawki nr 42, 45, 47 i 51 należy głosować łącznie. 

 

42)  w art. 58: 

a) w ust. 1 wyrazy "podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek 

dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8" zastępuje się wyrazami  

"podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej 

niż 2 000 zł", 

b) w ust. 2 wyrazy "podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek 

dziennych" zastępuje się wyrazami "podlega karze grzywny nie 

niższej niż 2 000 zł"; 

 

Poprawka sen.  
Z. Cichonia 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

43)  w art. 61 wyrazy "na stadionie lub w hali sportowej" zastępuje się 

wyrazami "w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy 

sportowej"; 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

44)  w art. 62 wyrazy "art. 54-61" zastępuje się wyrazami "art. 56-61"; 

 

Poprawka sen.  
Z. Cichonia 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 
 

45)  w art. 63 wyrazy "57" zastępuje się wyrazami "58"; 

 

Poprawka sen.  
Z. Cichonia 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 
 

46)  w art. 63 wyrazy "art. 54-57" zastępuje się wyrazami "art. 56 i 57"; 

 

Poprawka sen.  
Z. Cichonia 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 
 

47)  w art. 64 wyrazy "art. 58-61" zastępuje się wyrazami "art. 59-61"; 

 

Poprawka sen.  
Z. Cichonia 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
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48)  w art. 65 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

"1. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 50, 51, 

52a, 124 lub 143 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks 

wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 oraz z 2008 r. Nr 

141, poz. 888), lub o którym mowa w art. 54 - 56 niniejszej 

ustawy, popełnione w związku z imprezą masową artystyczno-

rozrywkową, sąd może orzec środek karny zakazu wstępu na 

imprezę masową na okres od 2 do 6 lat. 

2. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 50, 51, 

52a, 124 lub 143 Kodeksu wykroczeń, lub o którym mowa w 

art. 54 - 56 niniejszej ustawy, popełnione w związku z masową 

imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, sąd orzeka 

środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 

do 6 lat."; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
mniejszości KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

49)  w art. 65: 

a) w ust. 1 wyrazy "o których mowa w art. 54 i 56" zastępuje się 

wyrazami "o którym mowa w art. 56", 

b) w ust. 2 wyrazy "o których mowa w art. 54 i 56" zastępuje się 

wyrazami "o którym mowa w art. 56"; 

 

Poprawka sen.  
Z. Cichonia 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

50)  w art. 73, w art. 181b wyrazy "imprezy masowe" zastępuje się 

wyrazami "imprezę masową"; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
mniejszości KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

51)  skreśla się art. 74; 

 

Poprawka sen.  
Z. Cichonia 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

52)  w art. 78 wyrazy "w dacie wejścia w życie" zastępuje się wyrazami 

"w dniu wejścia w życie"; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
mniejszości KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
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53)  art. 80 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 80. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r.". 

 

Poprawka sen.  
W. Skurkiewicza 
 

 
 
 
 

 

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

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 

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


