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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) zasady post´powania konieczne do zapewnienia
bezpieczeƒstwa imprez masowych;

2) warunki bezpieczeƒstwa imprez masowych;

3) zasady i tryb wydawania zezwoleƒ na przeprowa-
dzanie imprez masowych;

4) zasady gromadzenia i przetwarzania informacji
dotyczàcych bezpieczeƒstwa imprez masowych;

5) zasady odpowiedzialnoÊci organizatorów za szko-
dy wyrzàdzone w zwiàzku ze zorganizowaniem
imprez masowych.

Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do nieod-
p∏atnych imprez masowych organizowanych na tere-
nach zamkni´tych b´dàcych w trwa∏ym zarzàdzie jed-
nostek organizacyjnych podleg∏ych, podporzàdkowa-
nych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Na-
rodowej, Ministra SprawiedliwoÊci oraz ministrów
w∏aÊciwych: do spraw wewn´trznych, do spraw
oÊwiaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wy˝sze-
go oraz do spraw kultury fizycznej i sportu, je˝eli jed-
nostki te sà organizatorami imprezy masowej w rozu-
mieniu niniejszej ustawy.

Art. 3. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) imprezie masowej — nale˝y przez to rozumieç im-
prez´ masowà artystyczno-rozrywkowà, masowà
imprez´ sportowà, w tym mecz pi∏ki no˝nej, o któ-
rych mowa w pkt 2—4, z wyjàtkiem imprez:

a) organizowanych w teatrach, operach, operet-
kach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliote-
kach, domach kultury i galeriach sztuki lub w in-
nych podobnych obiektach,

b) organizowanych w szko∏ach i placówkach
oÊwiatowych przez zarzàdzajàcych tymi szko∏a-
mi i placówkami,

c) organizowanych w ramach wspó∏zawodnic-
twa sportowego dzieci i m∏odzie˝y,

d) sportowych organizowanych dla sportow-
ców niepe∏nosprawnych,

e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji
ruchowej, ogólnodost´pnym i nieodp∏atnym,
organizowanych na terenie otwartym,

f) zamkni´tych organizowanych przez praco-
dawców dla ich pracowników

— je˝eli rodzaj imprezy odpowiada przeznacze-
niu obiektu lub terenu, gdzie ma si´ ona odbyç;

2) imprezie masowej artystyczno-rozrywkowej — na-
le˝y przez to rozumieç imprez´ o charakterze arty-
stycznym lub rozrywkowym, która ma si´ odbyç:

a) na stadionie, w innym obiekcie nieb´dàcym bu-
dynkiem lub na terenie umo˝liwiajàcym prze-
prowadzenie imprezy masowej, na których licz-
ba udost´pnionych przez organizatora miejsc
dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przepisami dotyczàcymi
ochrony przeciwpo˝arowej, wynosi nie mniej
ni˝ 1000, 

b) w hali sportowej lub w innym budynku umo˝li-
wiajàcym przeprowadzenie imprezy masowej,
w których liczba udost´pnionych przez organi-
zatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z prze-
pisami prawa budowlanego oraz przepisami
dotyczàcymi ochrony przeciwpo˝arowej, wyno-
si nie mniej ni˝ 500;

3) masowej imprezie sportowej — nale˝y przez to ro-
zumieç imprez´ masowà majàcà na celu wspó∏za-
wodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury
fizycznej, organizowanà na:

a) stadionie lub w innym obiekcie nieb´dàcym bu-
dynkiem, na którym liczba udost´pnionych
przez organizatora miejsc dla osób, ustalona
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
przepisami dotyczàcymi ochrony przeciwpo˝a-
rowej, wynosi nie mniej ni˝ 1000, a w przypad-
ku hali sportowej lub innego budynku umo˝li-
wiajàcego przeprowadzenie imprezy masowej
— nie mniej ni˝ 300,

b) terenie umo˝liwiajàcym przeprowadzenie im-
prezy masowej, na którym liczba udost´pnio-
nych przez organizatora miejsc dla osób wyno-
si nie mniej ni˝ 1000;

4) meczu pi∏ki no˝nej — nale˝y przez to rozumieç
masowà imprez´ sportowà majàcà na celu wspó∏-
zawodnictwo w dyscyplinie pi∏ki no˝nej, organizo-
wanà na stadionie lub w innym obiekcie sporto-
wym, na którym liczba udost´pnionych przez or-
ganizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami
dotyczàcymi ochrony przeciwpo˝arowej, wynosi
nie mniej ni˝ 1000;

504

USTAWA

z dnia 20 marca 2009 r.

o bezpieczeƒstwie imprez masowych1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustaw´ z dnia 25 paêdziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kultu-
ralnej, ustaw´ z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycz-
nej, ustaw´ z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, usta-
w´ z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy,
ustaw´ z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o odpowiedzialnoÊci
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groêbà
kary, ustaw´ z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych oraz ustaw´ z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. 
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5) imprezie masowej podwy˝szonego ryzyka — nale-
˝y przez to rozumieç imprez´ masowà, w czasie
której, zgodnie z informacjà o przewidywanych za-
gro˝eniach lub dotychczasowymi doÊwiadczenia-
mi dotyczàcymi zachowania osób uczestniczà-
cych, istnieje obawa wystàpienia aktów przemocy
lub agresji;

6) czasie trwania imprezy masowej — nale˝y przez to
rozumieç okres od chwili udost´pnienia obiektu
lub terenu uczestnikom imprezy masowej do
chwili opuszczenia przez nich tego obiektu lub te-
renu;

7) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej —
nale˝y przez to rozumieç liczb´ udost´pnionych
przez organizatora miejsc na stadionie, w innym
obiekcie nieb´dàcym budynkiem, hali sportowej
albo w innym budynku lub na terenie umo˝liwia-
jàcym przeprowadzenie imprezy masowej, ustalo-
nà na podstawie przepisów prawa budowlanego
i przepisów dotyczàcych ochrony przeciwpo˝aro-
wej;

8) instytucjach zagranicznych — nale˝y przez to rozu-
mieç podmioty zagraniczne i mi´dzynarodowe,
w tym w szczególnoÊci wchodzàce w ich sk∏ad na-
rodowe punkty informacyjne, w∏aÊciwe do zapo-
biegania i zwalczania przejawów przemocy i chuli-
gaƒstwa w czasie masowych imprez sportowych,
w tym meczów pi∏ki no˝nej, na podstawie Europej-
skiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów
widzów w czasie imprez sportowych, a w szczegól-
noÊci meczów pi∏ki no˝nej, sporzàdzonej w Stras-
burgu dnia 19 sierpnia 1985 r. (Dz. U. z 1995 r.
Nr 129, poz. 625) oraz decyzji Rady 2002/348/JHA
z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotyczàcej bezpieczeƒ-
stwa w zwiàzku z meczami pi∏ki no˝nej o charakte-
rze mi´dzynarodowym (Dz. Urz. WE L 121
z 08.05.2002, str. 1—3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 19, t. 04, str. 237—239);

9) organizatorze — nale˝y przez to rozumieç osob´
prawnà, osob´ fizycznà lub jednostk´ organizacyj-
nà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, przepro-
wadzajàcà imprez´ masowà;

10) regulaminie obiektu (terenu) — nale˝y przez to ro-
zumieç przepisy wydane przez w∏aÊciciela, posia-
dacza, u˝ytkownika lub zarzàdzajàcego obiektem
lub terenem, zawierajàce zasady wst´pu na teren
lub obiekt, w tym osób ma∏oletnich, zasady zacho-
wania si´ osób obecnych w obiekcie lub na tere-
nie i korzystania przez nie z obiektu lub terenu
oraz ze znajdujàcych si´ tam urzàdzeƒ, a tak˝e
okreÊlajàce miejsca nieprzeznaczone dla publicz-
noÊci;

11) kierowniku do spraw bezpieczeƒstwa — nale˝y
przez to rozumieç osob´ wyznaczonà przez orga-
nizatora, reprezentujàcà go w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeƒstwa uczestnikom imprezy maso-
wej; 

12) s∏u˝bie informacyjnej — nale˝y przez to rozumieç
osoby podlegajàce kierownikowi do spraw bez-
pieczeƒstwa, wyznaczone przez organizatora,
w tym spikera zawodów sportowych; 

13) s∏u˝bie porzàdkowej — nale˝y przez to rozumieç
osoby podlegajàce kierownikowi do spraw bez-
pieczeƒstwa, wyznaczone przez organizatora, legi-
tymujàce si´ wa˝nà licencjà pracownika ochrony
fizycznej, o której mowa w art. 26 lub 27 ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180,
poz. 1112); 

14) terenie umo˝liwiajàcym przeprowadzenie imprezy
masowej — nale˝y przez to rozumieç wydzielony,
odpowiednio oznaczony teren na otwartej prze-
strzeni, spe∏niajàcy warunki higieniczno-sanitarne
odpowiadajàce wymaganiom przewidzianym pra-
wem oraz posiadajàcy infrastruktur´ zapewniajà-
cà bezpieczne przeprowadzenie imprezy maso-
wej, na którym do okreÊlenia liczby miejsc przyj-
muje si´ przelicznik 0,5 m2 na osob´;

15) terenie zamkni´tym — nale˝y przez to rozumieç
teren zamkni´ty w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego lub teren b´dàcy w trwa∏ym zarzà-
dzie jednostek organizacyjnych podleg∏ych, pod-
porzàdkowanych lub nadzorowanych przez: Mini-
stra Obrony Narodowej, Ministra SprawiedliwoÊci
oraz ministrów w∏aÊciwych: do spraw wewn´trz-
nych, do spraw oÊwiaty i wychowania, do spraw
szkolnictwa wy˝szego oraz do spraw kultury
fizycznej i sportu;

16) zabezpieczeniu imprezy masowej — nale˝y przez
to rozumieç ogó∏ skoordynowanych przedsi´-
wzi´ç podejmowanych w celu zapewnienia bez-
pieczeƒstwa i porzàdku publicznego w zwiàzku
z imprezà masowà;

17) zakazie zagranicznym — nale˝y przez to rozumieç
zakaz stadionowy, na∏o˝ony przez uprawnione do
tego podmioty innych paƒstw, o którym informa-
cj´ przekazano Komendantowi G∏ównemu Policji;

18) zezwoleniu — nale˝y przez to rozumieç zezwole-
nie na przeprowadzenie imprezy masowej wyda-
ne, w drodze decyzji, przez wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta w∏aÊciwych ze wzgl´du na
miejsce przeprowadzenia imprezy masowej;

19) dokumencie potwierdzajàcym to˝samoÊç — nale-
˝y przez to rozumieç dowód osobisty, tymczasowe
zaÊwiadczenie to˝samoÊci, paszport, prawo jazdy,
legitymacj´ szkolnà lub studenckà, dokument
stwierdzajàcy to˝samoÊç cudzoziemca albo inny
dokument potwierdzajàcy to˝samoÊç zaopatrzony
w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.

Art. 4. Post´powanie w sprawach okreÊlonych
w ustawie, z wy∏àczeniem art. 14, prowadzi si´ zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks post´powania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên. zm.2)), je˝eli przepi-
sy ustawy nie stanowià inaczej.

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539. 
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Rozdzia∏ 2

Bezpieczeƒstwo imprez masowych

Art. 5. 1. Za bezpieczeƒstwo imprezy masowej
w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organi-
zator.

2. Bezpieczeƒstwo imprezy masowej obejmuje
spe∏nienie przez organizatora wymogów w zakresie:

1) zapewnienia bezpieczeƒstwa osobom uczestniczà-
cym w imprezie;

2) ochrony porzàdku publicznego;

3) zabezpieczenia pod wzgl´dem medycznym;

4) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego
obiektów budowlanych wraz ze s∏u˝àcymi tym
obiektom instalacjami i urzàdzeniami techniczny-
mi, w szczególnoÊci przeciwpo˝arowymi i sanitar-
nymi.

3. Obowiàzek zabezpieczenia imprezy masowej
spoczywa na organizatorze, a w zakresie okreÊlonym
w tej ustawie i innych przepisach tak˝e na: wójcie,
burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i innych jednostkach or-
ganizacyjnych ochrony przeciwpo˝arowej, s∏u˝bach
odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo i porzàdek
publiczny na obszarach kolejowych, s∏u˝bie zdrowia,
a w razie potrzeby tak˝e innych w∏aÊciwych s∏u˝bach
i organach.

Art. 6. 1. Organizator zapewnia:

1) spe∏nienie wymogów okreÊlonych, w szczególno-
Êci, w przepisach prawa budowlanego, w przepi-
sach sanitarnych i przepisach dotyczàcych ochro-
ny przeciwpo˝arowej; 

2) udzia∏ s∏u˝b porzàdkowych, s∏u˝b informacyjnych
oraz kierujàcego tymi s∏u˝bami kierownika do
spraw bezpieczeƒstwa;

3) pomoc medycznà;

4) zaplecze higieniczno-sanitarne;

5) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg
umo˝liwiajàcych dojazd pojazdom s∏u˝b ratowni-
czych i Policji;

6) warunki do zorganizowania ∏àcznoÊci pomi´dzy
podmiotami bioràcymi udzia∏ w zabezpieczeniu
imprezy masowej;

7) sprz´t ratowniczy i gaÊniczy oraz Êrodki gaÊnicze
niezb´dne do zabezpieczenia imprezy masowej
w zakresie dzia∏aƒ ratowniczo-gaÊniczych;

8) wydzielone pomieszczenia dla s∏u˝b kierujàcych
zabezpieczeniem imprezy masowej.

2. LiczebnoÊç s∏u˝by porzàdkowej oraz s∏u˝by in-
formacyjnej okreÊla si´ w nast´pujàcy sposób: 

1) w przypadku imprezy masowej nieb´dàcej impre-
zà masowà podwy˝szonego ryzyka — co najmniej

10 cz∏onków s∏u˝b: porzàdkowej i informacyjnej
na 300 osób, które mogà byç obecne na imprezie
masowej, i co najmniej 1 cz∏onek s∏u˝by porzàdko-
wej lub s∏u˝by informacyjnej na ka˝de nast´pne
100 osób, przy czym nie mniej ni˝ 20 % ogólnej
liczby cz∏onków s∏u˝b stanowià cz∏onkowie s∏u˝by
porzàdkowej;

2) w przypadku imprezy masowej podwy˝szonego
ryzyka — co najmniej 15 cz∏onków s∏u˝b: porzàd-
kowej i informacyjnej na 200 osób, które mogà
byç obecne na imprezie masowej, i co najmniej
2 cz∏onków s∏u˝b: porzàdkowej lub informacyjnej
na ka˝de nast´pne 100 osób, przy czym nie mniej
ni˝ 50 % ogólnej liczby cz∏onków s∏u˝b stanowià
cz∏onkowie s∏u˝by porzàdkowej.

3. Organizator opracowuje i udost´pnia osobom
uczestniczàcym w imprezie masowej regulamin
obiektu (terenu) oraz regulamin imprezy masowej za-
wierajàcy warunki uczestnictwa i zasady zachowania
si´ osób na niej obecnych.

4. Organizator opracowuje instrukcj´ post´powa-
nia w przypadku powstania po˝aru lub innego miej-
scowego zagro˝enia w miejscu i w czasie imprezy ma-
sowej.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres niezb´dnych
elementów instrukcji, o której mowa w ust. 4, bioràc
pod uwag´ zapewnienie bezpieczeƒstwa imprezy ma-
sowej. 

Art. 7. W przypadku organizacji imprezy masowej
zakwalifikowanej jako impreza masowa podwy˝szo-
nego ryzyka liczby udost´pnionych przez organizato-
ra miejsc dla osób wynoszà nie mniej ni˝:

1) 300 — dla stadionu, innego obiektu nieb´dàcego
budynkiem lub terenu umo˝liwiajàcego przepro-
wadzenie imprezy masowej;

2) 200 — dla hali sportowej lub innego budynku
umo˝liwiajàcego przeprowadzenie imprezy maso-
wej;

3) 200 — dla meczu pi∏ki no˝nej.

Art. 8. 1. Osoby uczestniczàce w imprezie maso-
wej sà obowiàzane zachowywaç si´ w sposób nieza-
gra˝ajàcy bezpieczeƒstwu innych osób, a w szczegól-
noÊci przestrzegaç postanowieƒ regulaminu obiektu
(terenu) i regulaminu imprezy masowej.

2. Zabrania si´ wnoszenia na imprez´ masowà
i posiadania przez osoby w niej uczestniczàce broni
lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materia∏ów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materia-
∏ów po˝arowo niebezpiecznych, napojów alkoholo-
wych, Êrodków odurzajàcych lub substancji psycho-
tropowych.

Art. 9. Organizator lub podmiot przez niego
uprawniony podczas sprzeda˝y biletów wst´pu na im-
prez´ masowà mo˝e za˝àdaç od kupujàcego okazania
dokumentu potwierdzajàcego jego to˝samoÊç, z za-
strze˝eniem art. 15 ust. 1. 
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Art. 10. Organizator masowej imprezy sportowej,
innej ni˝ wymieniona w rozdziale 3, mo˝e odmówiç
na nià wst´pu i przebywania osobie, której dane znaj-
dujà si´ w bazie danych, o której mowa w art. 37 pkt 2,
lub obj´tej zakazem klubowym lub zakazem zagra-
nicznym. 

Art. 11. 1. Organizator jest uprawniony do utrwa-
lania przebiegu imprezy masowej, a w szczególnoÊci
zachowania osób w niej uczestniczàcych, za pomocà
urzàdzeƒ rejestrujàcych obraz i dêwi´k.

2. Materia∏y zgromadzone podczas utrwalania
przebiegu imprezy masowej, mogàce stanowiç dowo-
dy pozwalajàce na wszcz´cie post´powania karnego
albo post´powania w sprawach o wykroczenia lub
dowody mogàce mieç znaczenie dla toczàcych si´ ta-
kich post´powaƒ, organizator niezw∏ocznie przekazu-
je prokuratorowi rejonowemu w∏aÊciwemu ze wzgl´-
du na miejsce przeprowadzonej imprezy masowej lub
w∏aÊciwemu terytorialnie komendantowi powiatowe-
mu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrze-
by z wnioskiem o wszcz´cie post´powania karnego
lub z wnioskiem o ukaranie, chyba ˝e sam zawiadomi
o przest´pstwie albo wystàpi z wnioskiem o ukaranie
w sprawach o wykroczenia.

3. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu
imprezy masowej materia∏y organizator przechowuje
po zakoƒczeniu imprezy masowej przez okres 12 mie-
si´cy, a nast´pnie komisyjnie je niszczy.

4. Wojewoda w uzgodnieniu z komendantem wo-
jewódzkim (Komendantem Sto∏ecznym) Policji i z ko-
mendantem wojewódzkim Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, oraz po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego polskiego
zwiàzku sportowego, sporzàdza wykaz stadionów,
obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebie-
gu imprezy masowej za pomocà urzàdzeƒ rejestrujà-
cych obraz i dêwi´k jest obowiàzkowe. Umieszczenie
w wykazie okreÊlonego stadionu, obiektu lub terenu
nast´puje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Komendant wojewódzki (Komendant Sto∏eczny)
Policji oraz komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej mogà z∏o˝yç do wojewody wniosek
w sprawie umieszczenia stadionu, obiektu lub terenu
w wykazie, o którym mowa w ust. 4, w przypadku
sformu∏owania takiej konkluzji w opinii, o której mo-
wa w art. 25 ust. 1 pkt 2.

6. W decyzji, o której mowa w ust. 4, okreÊla si´
w szczególnoÊci termin, od którego utrwalanie prze-
biegu imprezy masowej za pomocà urzàdzeƒ rejestru-
jàcych obraz i dêwi´k jest obowiàzkowe.

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przys∏uguje
odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych.

8. Organizator imprezy masowej przeprowadzanej
na stadionie, w obiekcie lub na terenie, o których mo-
wa w ust. 4, oraz organizator imprezy masowej pod-
wy˝szonego ryzyka utrwala przebieg tej imprezy,
a w szczególnoÊci zachowania osób, za pomocà urzà-
dzeƒ rejestrujàcych obraz i dêwi´k. 

9. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób utrwalania
przebiegu imprezy masowej, uwzgl´dniajàc jej rodzaj,

miejsca na stadionie, w obiekcie lub na terenie, o któ-
rych mowa w ust. 4, podlegajàce obowiàzkowej reje-
stracji obrazu i dêwi´ku oraz minimalne wymagania
techniczne dla urzàdzeƒ rejestrujàcych obraz i dêwi´k,
umo˝liwiajàce wykorzystanie zarejestrowanego obra-
zu i dêwi´ku w post´powaniu dowodowym w stosun-
ku do osób zak∏ócajàcych porzàdek podczas imprezy
masowej oraz imprez masowych podwy˝szonego ry-
zyka prowadzonych na stadionach, w obiektach i na
terenach niewyszczególnionych w wykazie, o którym
mowa w ust. 4, jak równie˝ sposób przechowywania
materia∏ów, o których mowa w ust. 3, bioràc pod uwa-
g´ koniecznoÊç zapewnienia efektywnego rozpozna-
wania zagro˝eƒ i identyfikowania sprawców zak∏óceƒ
porzàdku publicznego w miejscu i w czasie trwania
imprezy masowej.

10. Kontrol´ przestrzegania warunków okreÊlo-
nych w rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 9,
sprawuje wojewoda poprzez coroczne:

1) porównanie parametrów technicznych urzàdzeƒ
rejestrujàcych obraz i dêwi´k zainstalowanych na
stadionie, w obiekcie lub na terenie, o których mo-
wa w ust. 4, z minimalnymi wymogami technicz-
nymi okreÊlonymi w rozporzàdzeniu, o którym
mowa w ust. 9;

2) sprawdzanie stanu technicznego urzàdzeƒ, o któ-
rych mowa w pkt 1.

Art. 12. 1. Wojewoda mo˝e, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, na∏o˝yç na organizatora imprezy ma-
sowej organizowanej w miejscu nieobj´tym wyka-
zem, o którym mowa w art. 11 ust. 4, obowiàzek jej
utrwalania za pomocà urzàdzeƒ rejestrujàcych obraz
i dêwi´k.

2. Przepisy art. 11 ust. 6—8 i 10 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Rozdzia∏ 3

Bezpieczeƒstwo meczu pi∏ki no˝nej

Art. 13. 1. Organizator meczu pi∏ki no˝nej zapew-
nia identyfikacj´ osób uczestniczàcych w tej imprezie,
niezale˝nie od obowiàzków i wymogów, o których
mowa w art. 6. 

2. Obiekty wykorzystywane do prowadzenia roz-
grywek meczów pi∏ki no˝nej w ramach ligi zawodowej
wyposa˝a si´ w kompatybilne mi´dzy sobà elektro-
niczne systemy identyfikacji osób, s∏u˝àce do sprze-
da˝y biletów, kontroli przebywania w miejscu i w cza-
sie trwania meczu pi∏ki no˝nej oraz kontroli dost´pu
do okreÊlonych miejsc. 

3. Systemy, o których mowa w ust. 2, tworzy si´
w zgodzie z zasadami okreÊlonymi przez podmiot za-
rzàdzajàcy rozgrywkami ligi zawodowej w porozumie-
niu z w∏aÊciwym zwiàzkiem sportowym.

4. Zakres przetwarzanych danych identyfikujàcych
osoby uczestniczàce obejmuje:

1) w przypadku meczu pi∏ki no˝nej — imi´ i nazwisko
oraz numer PESEL, a w razie gdy nie zosta∏ on
nadany — rodzaj, seri´ i numer dokumentu po-
twierdzajàcego to˝samoÊç;
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2) w przypadku rozgrywek meczów pi∏ki no˝nej w ra-
mach ligi zawodowej — imi´ i nazwisko, wizeru-
nek twarzy oraz numer PESEL, a w razie gdy nie
zosta∏ on nadany — rodzaj, seri´ i numer doku-
mentu potwierdzajàcego to˝samoÊç.

5. Dane, o których mowa w ust. 4, sà przechowy-
wane przez organizatora przez okres 2 lat od dnia od-
bycia si´ meczu pi∏ki no˝nej.

Art. 14. 1. Organizator meczu pi∏ki no˝nej mo˝e
stosowaç zakaz klubowy, polegajàcy na zakazie
uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych
przeprowadzanych przez organizatora meczu pi∏ki
no˝nej, nak∏adany przez tego organizatora na osob´,
która dopuÊci∏a si´ naruszenia regulaminu obiektu
(terenu) lub regulaminu imprezy masowej. 

2. Okres obowiàzywania zakazu klubowego nie
mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 2 lata od dnia jego wydania.

3. Organizator meczu pi∏ki no˝nej, w terminie 7 dni
od dnia zastosowania zakazu klubowego, informuje
o tym osob´, której ten zakaz dotyczy. Informacja
okreÊla okres obowiàzywania zakazu uczestnictwa tej
osoby.

4. Od zastosowania przez klub zakazu klubowego,
o którym mowa w ust. 1, osobie ukaranej s∏u˝y prawo
do z∏o˝enia odwo∏ania do w∏aÊciwego podmiotu pro-
wadzàcego rozgrywki.

5. Podmiot prowadzàcy rozgrywki okreÊla form´,
tryb i termin z∏o˝enia odwo∏ania, o którym mowa
w ust. 4, oraz tryb i termin jego rozpatrzenia, w swo-
im regulaminie wewn´trznym.

6. Termin rozpatrzenia odwo∏ania okreÊlony w re-
gulaminie, o którym mowa w ust. 5, powinien byç wy-
znaczony tak, aby od daty z∏o˝enia odwo∏ania do daty
jego rozpatrzenia nie up∏yn´∏o wi´cej ni˝ 14 dni.

7. Wniesienie przez osob´ ukaranà odwo∏ania
wstrzymuje wykonanie zakazu klubowego.

8. Orzeczenie w∏aÊciwego podmiotu prowadzàce-
go rozgrywki wydane na skutek wniesienia odwo∏a-
nia, o którym mowa w ust. 5, jest ostateczne. 

Art. 15. 1. Sprzeda˝ biletu wst´pu na mecz pi∏ki
no˝nej lub przekazanie innego dokumentu uprawnia-
jàcego do przebywania na nim okreÊlonej osoby na-
st´puje po okazaniu dokumentu potwierdzajàcego
to˝samoÊç.

2. Na bilecie wst´pu na mecz pi∏ki no˝nej lub na
innym dokumencie uprawniajàcym do przebywania
na nim umieszcza si´ dane, o których mowa w art. 13
ust. 4 pkt 1, oraz numer miejsca siedzàcego, którego
dotyczy ten bilet lub dokument uprawniajàcy do prze-
bywania na meczu. 

3. Organizator meczu pi∏ki no˝nej lub podmiot
przez niego uprawniony do dystrybucji odmawia
sprzeda˝y biletu wst´pu lub innego dokumentu
uprawniajàcego do przebywania na nim:

1) osobie, wobec której zosta∏o wydane orzeczenie:

a) zakazujàce wst´pu na imprez´ masowà,

b) zobowiàzujàce do powstrzymania si´ od prze-
bywania w miejscach przeprowadzania imprez
masowych, wydane przez sàd wobec skazane-
go w zwiàzku z warunkowym zawieszeniem
wykonania kary pozbawienia wolnoÊci albo
wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2
ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o post´-
powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r.
Nr 11, poz. 109, z póên. zm.3));

2) osobie, wobec której zastosowano zakaz klubowy
lub zakaz zagraniczny.

4. Organizator meczu pi∏ki no˝nej obowiàzany jest
prowadziç sprzeda˝ biletów wst´pu lub przekazywaç
inne dokumenty uprawniajàce do przebywania na
nim jedynie na miejsca siedzàce.

Art. 16. Wst´p na mecz pi∏ki no˝nej osoby ma∏olet-
niej do lat 13 nast´puje wy∏àcznie pod opiekà osoby
pe∏noletniej.

Art. 17. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw kultury fizycznej i sportu oraz ministrem w∏aÊ-
ciwym do spraw budownictwa, gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, warunki bezpieczeƒstwa, jakie powinny spe∏-
niaç stadiony, na których mogà odbywaç si´ mecze
pi∏ki no˝nej, w szczególnoÊci dotyczàce: 

1) rozwiàzaƒ technicznych pozwalajàcych na kiero-
wanie przep∏ywem i kontrol´ osób uczestniczà-
cych w meczach pi∏ki no˝nej,

2) wprowadzenia identyfikacji osób uczestniczàcych
w meczach pi∏ki no˝nej,

3) ich wyposa˝enia w infrastruktur´ obejmujàcà,
w szczególnoÊci zintegrowane stanowiska dowo-
dzenia, sposób rozmieszczenia osób uczestniczà-
cych w meczu pi∏ki no˝nej, system kontroli wejÊç
i wyjÊç, zaplecze parkingowe oraz w´z∏y komuni-
kacyjne

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia bezpie-
czeƒstwa i sprawnego przebiegu imprez masowych
oraz bezpieczeƒstwa osób w nich uczestniczàcych.

Art. 18. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´
odpowiednio do organizacji masowych imprez spor-
towych podwy˝szonego ryzyka.

Rozdzia∏ 4

S∏u˝by porzàdkowe i s∏u˝by informacyjne

Art. 19. 1. Cz∏onkowie s∏u˝by porzàdkowej dzia∏a-
jà na rzecz bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej.

2. Cz∏onkowie s∏u˝by informacyjnej dzia∏ajà na
rzecz bezpieczeƒstwa uczestników imprezy masowej,
w szczególnoÊci poprzez informowanie ich o przyj´-
tych rozwiàzaniach organizacyjnych.
———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 542, z 2003 r.
Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 169,
poz. 1413, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 112,
poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917. 
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3. Cz∏onkowie s∏u˝b, o których mowa w ust. 1 i 2,
sà obowiàzani posiadaç oznakowanie i ukoƒczone
szkolenie, o którym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 23.

4. Kierownikiem do spraw bezpieczeƒstwa mo˝e
byç wy∏àcznie osoba, która ukoƒczy∏a szkolenie, o któ-
rym mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 23, a w przypadku imprezy masowej podwy˝szo-
nego ryzyka dodatkowo legitymuje si´ licencjà dru-
giego stopnia pracownika ochrony fizycznej, o której
mowa w art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia.

Art. 20. 1. S∏u˝by porzàdkowe i informacyjne sà
uprawnione do:

1) sprawdzania i stwierdzania uprawnieƒ osób do
uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypad-
ku stwierdzenia braku takich uprawnieƒ — wezwa-
nia ich do opuszczenia imprezy masowej;

2) legitymowania osób w celu ustalenia ich to˝sa-
moÊci;

3) przeglàdania zawartoÊci baga˝y i odzie˝y osób
w przypadku podejrzenia, ˝e osoby te wnoszà lub
posiadajà przedmioty, o których mowa w art. 8
ust. 2;

4) wydawania poleceƒ porzàdkowych osobom zak∏ó-
cajàcym porzàdek publiczny lub zachowujàcym
si´ niezgodnie z regulaminem imprezy masowej
lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku
niewykonania tych poleceƒ — wezwania ich do
opuszczenia imprezy masowej; 

5) uj´cia, w celu niezw∏ocznego przekazania Policji,
osób stwarzajàcych bezpoÊrednie zagro˝enie dla
dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopusz-
czajàcych si´ czynów zabronionych.

2. S∏u˝by porzàdkowe uprawnione sà do stosowa-
nia si∏y fizycznej w postaci chwytów obezw∏adniajà-
cych lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub
r´cznych miotaczy gazu, w przypadku zagro˝enia
dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na
cz∏onka s∏u˝by porzàdkowej, s∏u˝by informacyjnej lub
innà osob´ oraz niewykonywania poleceƒ, o których
mowa w ust. 1 pkt 4, na zasadach okreÊlonych
w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia.

3. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1 i 2, powin-
ny byç wykonywane w sposób zapewniajàcy posza-
nowanie godnoÊci ludzkiej oraz innych dóbr osobi-
stych osoby, w stosunku do której zosta∏y podj´te.

Art. 21. 1. Kierownik do spraw bezpieczeƒstwa,
cz∏onkowie s∏u˝by porzàdkowej i s∏u˝by informacyjnej
obowiàzani sà do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatora wydanego przez organizatora.

2. Identyfikator zawiera nast´pujàce informacje:

1) nazw´ wystawcy;

2) numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy;

3) termin wa˝noÊci;

4) piecz´ç i podpis wystawcy.

3. Organizator prowadzi ewidencj´ wydanych
identyfikatorów, zawierajàcà nast´pujàce dane:

1) imi´ i nazwisko oraz numer PESEL cz∏onka s∏u˝by
pobierajàcego identyfikator lub seri´ i numer do-
kumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç;

2) podpis cz∏onka s∏u˝by pobierajàcego identyfika-
tor, dat´ i godzin´ pobrania;

3) numer zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu przez cz∏onka
s∏u˝by przeszkolenia w zakresie zabezpieczania
imprez masowych i dane identyfikujàce wystawc´
tego zaÊwiadczenia.

Art. 22. 1. S∏u˝by porzàdkowe sà obowiàzane:

1) odmówiç wst´pu na imprez´ masowà:

a) osobie, wobec której zosta∏o wydane orzecze-
nie: 

— zakazujàce wst´pu na imprez´ masowà,

— zobowiàzujàce do powstrzymania si´ od
przebywania w miejscach przeprowadzania
imprez masowych, wydane przez sàd wobec
skazanego w zwiàzku z warunkowym zawie-
szeniem wykonania kary pozbawienia wol-
noÊci albo wobec nieletniego na podstawie
art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 paêdziernika
1982 r. o post´powaniu w sprawach nielet-
nich,

b) osobie, wobec której zosta∏ wydany zakaz za-
graniczny,

c) osobie, wobec której zosta∏ wydany zakaz klu-
bowy,

d) osobie odmawiajàcej poddania si´ czynno-
Êciom, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1—3,

e) osobie znajdujàcej si´ pod widocznym wp∏y-
wem alkoholu, Êrodków odurzajàcych, psycho-
tropowych lub innych podobnie dzia∏ajàcych
Êrodków,

f) osobie posiadajàcej broƒ lub inne przedmioty,
materia∏y, wyroby, napoje, Êrodki lub substan-
cje, o których mowa w art. 8 ust. 2,

g) osobie zachowujàcej si´ agresywnie, prowoka-
cyjnie albo w inny sposób stwarzajàcej zagro-
˝enie dla bezpieczeƒstwa lub porzàdku publicz-
nego;

2) usunàç z miejsca przeprowadzania imprezy maso-
wej osoby, które swoim zachowaniem zak∏ócajà
porzàdek publiczny lub zachowujà si´ niezgodnie
z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem
imprezy masowej;

3) usunàç z miejsca przeprowadzania imprezy maso-
wej osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—c. 

2. S∏u˝by informacyjne sà obowiàzane do:

1) informowania o udogodnieniach oraz wymogach
bezpieczeƒstwa okreÊlonych przez organizatora
lub s∏u˝by ratownicze;

2) informowania o umiejscowieniu punktów me-
dycznych, gastronomicznych i sanitarnych;

3) nadzorowania bezpiecznego wejÊcia i wyjÊcia
osób uczestniczàcych w imprezie masowej;
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4) niedopuszczania osób uczestniczàcych w impre-
zie masowej do miejsc nieprzeznaczonych dla
publicznoÊci;

5) niezw∏ocznego reagowania na incydenty i zagro-
˝enia oraz podejmowania niezb´dnych dzia∏aƒ za-
radczych, w szczególnoÊci poprzez informowanie
o nich s∏u˝b porzàdkowych;

6) obserwowania wszystkich obszarów potencjalne-
go zagro˝enia i przeciwdzia∏ania nadmiernemu za-
g´szczeniu osób;

7) pilnowania przestrzegania postanowieƒ regulami-
nu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy maso-
wej;

8) reagowania na skargi sk∏adane przez osoby
uczestniczàce w imprezie masowej.

3. W celu realizacji obowiàzku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, organizator lub osoba przez
niego upowa˝niona kieruje zapytanie do w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce odbywania si´ imprezy ko-
mendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego)
Policji, zgodnie z zasadami okreÊlonymi w rozdziale 7.

4. W przypadku gdy dzia∏ania s∏u˝by porzàdkowej,
o których mowa w ust. 1, sà nieskuteczne, organizator
lub kierownik do spraw bezpieczeƒstwa wyst´puje do
Policji o udzielenie pomocy, niezw∏ocznie potwierdza-
jàc ten fakt pisemnym zg∏oszeniem.

5. W przypadku gdy impreza masowa jest przepro-
wadzana na terenach b´dàcych w zarzàdzie jednostek
organizacyjnych podleg∏ych, podporzàdkowanych lub
nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,
wystàpienie, o którym mowa w ust. 4, kierowane jest
do ˚andarmerii Wojskowej.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lub 5,
s∏u˝by porzàdkowe i s∏u˝by informacyjne wykonujà
polecenia Policji lub ˚andarmerii Wojskowej.

Art. 23. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wymagania, jakie powinni spe∏niaç kierow-
nik do spraw bezpieczeƒstwa, s∏u˝by porzàdkowe
i s∏u˝by informacyjne w zakresie wyszkolenia i wypo-
sa˝enia, w tym:

1) tematyk´ i formy szkolenia,

2) jednostki w∏aÊciwe do przeprowadzania szkolenia,

3) wzór zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia,

4) wymagane wyposa˝enie s∏u˝b porzàdkowych
i s∏u˝b informacyjnych w zale˝noÊci od przewidy-
wanych zagro˝eƒ,

5) zakres sprawdzania przez s∏u˝by porzàdkowe
i s∏u˝by informacyjne uprawnieƒ osób do uczest-
niczenia w imprezie masowej,

6) sposoby legitymowania w celu ustalenia to˝sa-
moÊci osób obecnych, przeglàdania ich baga˝y
i odzie˝y oraz usuwania osób zak∏ócajàcych im-
prez´

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie w∏aÊciwego wy-
szkolenia tych s∏u˝b oraz ich wyposa˝enia i oznako-
wania w sposób umo˝liwiajàcy prawid∏owe wykony-
wanie zadaƒ s∏u˝b porzàdkowych i informacyjnych.

Rozdzia∏ 5

Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Art. 24. Organem wydajàcym zezwolenie na prze-
prowadzenie imprezy masowej, zwanym dalej „orga-
nem”, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w∏aÊ-
ciwy ze wzgl´du na miejsce przeprowadzenia imprezy
masowej.

Art. 25. 1. W celu przeprowadzenia imprezy maso-
wej organizator, nie póêniej ni˝ na 30 dni przed plano-
wanym terminem jej rozpocz´cia: 

1) wyst´puje do organu z wnioskiem o wydanie ze-
zwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;

2) zwraca si´ do w∏aÊciwego miejscowo komendan-
ta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji
i w∏aÊciwego miejscowo komendanta powiatowe-
go (miejskiego) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, kie-
rownika jednostki organizacyjnej pomocy doraê-
nej (pogotowia ratunkowego) i paƒstwowego
inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie
opinii o niezb´dnej wielkoÊci si∏ i Êrodków po-
trzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej,
zastrze˝eniach do stanu technicznego obiektu (te-
renu) oraz o przewidywanych zagro˝eniach;

3) powiadamia w∏aÊciwego miejscowo:

a) komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej,
w przypadku przeprowadzania imprezy maso-
wej w strefie nadgranicznej,

b) komendanta terenowej jednostki organizacyj-
nej ˚andarmerii Wojskowej, w przypadku prze-
prowadzania imprezy masowej na terenach b´-
dàcych w zarzàdzie jednostek organizacyjnych
podleg∏ych, podporzàdkowanych lub nadzoro-
wanych przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, or-
ganizator za∏àcza:

1) dokumentacj´ i informacje, o których mowa
w art. 26 ust. 1;

2) program i regulamin imprezy masowej, wraz z in-
formacjà o sposobie udost´pnienia go uczestni-
kom imprezy masowej;

3) regulamin obiektu (terenu), wraz z informacjà
o sposobie udost´pnienia go uczestnikom impre-
zy masowej;

4) pisemnà instrukcj´ okreÊlajàcà zadania s∏u˝by po-
rzàdkowej oraz s∏u˝by informacyjnej;

5) warunki ∏àcznoÊci pomi´dzy podmiotami bioràcy-
mi udzia∏ w zabezpieczeniu imprezy masowej.

3. W∏aÊciwy miejscowo komendant powiatowy
(rejonowy, miejski) Policji, Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, kierownik jednostki organizacyjnej pomocy do-
raênej (pogotowia ratunkowego) i paƒstwowy inspek-
tor sanitarny wydajà opinie, o których mowa w ust. 1
pkt 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku
o ich wydanie.
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4. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zachowu-
jà wa˝noÊç przez 6 miesi´cy od dnia ich wydania.

Art. 26. 1. Organizator do wniosku, o którym mo-
wa w art. 25 ust. 1 pkt 1, do∏àcza: 

1) graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma byç
przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego
opisem, zawierajàcy:

a) oznaczenie dróg dojÊcia i rozchodzenia si´ osób
uczestniczàcych w imprezie masowej, dróg
ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojaz-
dów s∏u˝b ratowniczych i Policji,

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punk-
tów czerpalnych wody do picia i do celów prze-
ciwpo˝arowych oraz punktów informacyjnych,

c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpo˝a-
rowych, zaworów, przy∏àczy wody, gazu i ener-
gii elektrycznej oraz innych elementów majà-
cych wp∏yw na bezpieczeƒstwo u˝ytkowników
obiektu lub terenu,

d) informacje o rozmieszczeniu s∏u˝b porzàdko-
wych oraz s∏u˝b informacyjnych, rozmieszcze-
niu osób uczestniczàcych w imprezie masowej
i ewentualnym rozdzieleniu ich wed∏ug sekto-
rów oraz o rozmieszczeniu punktów gastrono-
micznych i sanitariatów;

2) instrukcj´, o której mowa w art. 6 ust. 4, z zastrze-
˝eniem ust. 2;

3) terminarz rozgrywek meczów pi∏ki no˝nej lub ter-
minarz innych imprez masowych — w przypadku
imprez masowych organizowanych cyklicznie;

4) informacj´ o:

a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, 

b) przewidywanych zagro˝eniach bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego,

c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposa˝eniu
i sposobie rozmieszczenia s∏u˝by porzàdkowej
oraz s∏u˝by informacyjnej;

5) osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bez-
pieczeƒstwa, w tym jego dane obejmujàce: imi´,
nazwisko, numer PESEL, numer i dat´ wydania za-
Êwiadczenia o ukoƒczeniu kursu dla kierowników
do spraw bezpieczeƒstwa imprez masowych,
a w przypadku imprezy masowej podwy˝szonego
ryzyka dodatkowo numer i dat´ wydania licencji
pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;

6) informacj´ o sposobie zapewnienia identyfikacji
osób bioràcych udzia∏ w imprezie masowej —
w przypadku meczu pi∏ki no˝nej lub imprezy ma-
sowej podwy˝szonego ryzyka;

7) informacj´ o zainstalowanych urzàdzeniach re-
jestrujàcych obraz i dêwi´k, o których mowa
w art. 11; 

8) informacj´ o powiadomieniu podmiotów, o któ-
rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 — w przypadku
przeprowadzania imprezy masowej w strefie nad-
granicznej lub na terenach b´dàcych w zarzàdzie
jednostek organizacyjnych podleg∏ych, podpo-
rzàdkowanych lub nadzorowanych przez Ministra
Obrony Narodowej.

2. Opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2,
oraz instrukcj´, o której mowa w art. 6 ust. 4, organi-
zator do∏àcza do wniosku, o którym mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1, niezw∏ocznie, jednak nie póêniej ni˝ na
14 dni przed terminem rozpocz´cia imprezy masowej.

3. W przypadku gdy w∏aÊciciel, posiadacz, u˝yt-
kownik obiektu lub zarzàdzajàcy obiektem, na terenie
którego ma byç przeprowadzona impreza masowa,
rozpoczà∏ jego u˝ytkowanie zgodnie z przepisami pra-
wa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest
zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do
wniosku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, do∏à-
cza wa˝ne opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 2, w∏aÊciwych miejscowo: komendanta powiato-
wego (miejskiego) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i paƒ-
stwowego inspektora sanitarnego.

Art. 27. Organ mo˝e za˝àdaç od organizatora do-
datkowej dokumentacji w postaci:

1) kopii aktualnych protoko∏ów z kontroli, o których
mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z póên. zm.4));

2) dokumentu poÊwiadczajàcego spe∏nienie obo-
wiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym
mowa w art. 53 ust. 1;

3) pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy ma-
sowej, wydanej przez kierownika jednostki organi-
zacyjnej Lasów Paƒstwowych, parku narodowego
lub krajobrazowego — w razie przeprowadzania
imprezy na terenach b´dàcych w zarzàdzie tej jed-
nostki.

Art. 28. 1. W∏aÊciwy miejscowo komendant po-
wiatowy (rejonowy, miejski) Policji i w∏aÊciwy miej-
scowo komendant powiatowy (miejski) Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej wydajà opini´, o której mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 2, na podstawie lustracji obiektu
(terenu), na którym ma byç przeprowadzona impreza
masowa, oraz na podstawie przed∏o˝onych przez or-
ganizatora dokumentów i informacji, o których mowa
w art. 25 ust. 2.

2. W∏aÊciwy miejscowo komendant powiatowy
(rejonowy, miejski) Policji wydaje opini´ dodatkowo
na podstawie analizy ryzyka, okreÊlajàcej przewidy-
wane zagro˝enia bezpieczeƒstwa i porzàdku publicz-
nego mogàce wystàpiç w zwiàzku z imprezà masowà.

Art. 29. 1. Organ wydaje zezwolenie albo odma-
wia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem przeprowadzenia imprezy
masowej.

2. Zezwolenie zawiera:

1) nazw´ organizatora;

2) okreÊlenie rodzaju imprezy masowej;

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191,
poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914,
Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31,
poz. 206. 
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3) nazw´ imprezy masowej; 

4) warunki przeprowadzenia imprezy masowej,
w tym:

a) miejsce jej przeprowadzenia,

b) czas jej rozpocz´cia i zakoƒczenia,

c) maksymalnà liczb´ osób, które mogà w niej
uczestniczyç,

d) liczb´ cz∏onków s∏u˝by porzàdkowej oraz s∏u˝by
informacyjnej, ustalonà zgodnie z art. 6 ust. 2,

e) informacj´ o zainstalowaniu urzàdzeƒ rejestru-
jàcych obraz i dêwi´k, o których mowa w art. 11.

3. Organ stwierdza w zezwoleniu, ˝e jest to impre-
za masowa podwy˝szonego ryzyka, w przypadku gdy
wynika to z:

1) informacji o przewidywanych zagro˝eniach, o któ-
rej mowa w art. 26 ust. 1 pkt 4 lit. b; 

2) opinii komendanta powiatowego (rejonowego,
miejskiego) Policji;

3) wniosku podmiotu zarzàdzajàcego rozgrywkami.

4. Organ odmawia wydania zezwolenia w przy-
padku:

1) niez∏o˝enia przez organizatora opinii, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2, i dokumentów, o któ-
rych mowa w art. 26;

2) niespe∏nienia przez organizatora obowiàzków
i wymogów, o których mowa w art. 6.

5. Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania
nast´puje w drodze decyzji administracyjnej. Kopi´
decyzji, niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w termi-
nie 3 dni od dnia jej wydania, organ przekazuje pod-
miotom wymienionym w art. 25 ust. 1 pkt 2.

6. Odwo∏anie organizatora od decyzji, o której mo-
wa w ust. 5, nie wstrzymuje jej wykonania.

Art. 30. 1. Je˝eli imprezy masowe sà przeprowa-
dzane przez tego samego organizatora w tych samych
obiektach (terenach) umo˝liwiajàcych przeprowadze-
nie imprezy masowej, co najmniej 2 razy w roku lub
sà to imprezy masowe, dla których opracowano ter-
minarz imprez masowych organizowanych cyklicznie,
organ wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wska-
zanej przez organizatora liczby imprez masowych lub
ich przeprowadzenie w okresie jednego roku.

2. Organizator imprez masowych przeprowadza-
nych w trybie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje na
14 dni przed planowanym terminem ich przeprowa-
dzenia, w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce przeprowa-
dzenia imprezy masowej komendantom powiatowym
(rejonowym, miejskim) Policji i komendantom powia-
towym (miejskim) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, kie-
rownikowi jednostki organizacyjnej pomocy doraênej
(pogotowia ratunkowego) oraz paƒstwowemu
inspektorowi sanitarnemu informacje, o których mo-
wa w art. 25 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 26 ust. 1 pkt 4—6.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczàce
meczu pi∏ki no˝nej, wydawane jest na okres wskazany
w terminarzu rozgrywek meczów pi∏ki no˝nej, o któ-
rym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3.

4. W przypadku zmiany terminu imprezy masowej
majàcej odbyç si´ jednorazowo lub wed∏ug ustalone-
go terminarza, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3,
organizator na 7 dni przed terminem jej rozpocz´cia
zawiadamia organ oraz podmioty, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 2. 

Rozdzia∏ 6

Kontrola bezpieczeƒstwa imprezy masowej

Art. 31. 1. Organ kontroluje zgodnoÊç przebiegu
imprezy masowej podwy˝szonego ryzyka z warunka-
mi okreÊlonymi w zezwoleniu. 

2. Organ mo˝e kontrolowaç zgodnoÊç przebiegu
imprezy masowej nieb´dàcej imprezà masowà pod-
wy˝szonego ryzyka z warunkami okreÊlonymi w ze-
zwoleniu.

3. Organ w zwiàzku z przeprowadzanà kontrolà,
o której mowa w ust. 1 i 2, ma prawo do:

1) ˝àdania od organizatora informacji, dokumentów
i danych, niezb´dnych do sprawowania kontroli;

2) swobodnego wst´pu do miejsca przeprowadzania
imprezy masowej i innych pomieszczeƒ zwiàza-
nych bezpoÊrednio z przeprowadzaniem imprezy
masowej;

3) przeprowadzania lustracji miejsc, o których mowa
w pkt 2;

4) ˝àdania od osób dzia∏ajàcych w imieniu i na rzecz
organizatora udzielenia informacji w formie ustnej
i pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli.

4. W przypadku stwierdzenia niespe∏nienia przez
organizatora warunków okreÊlonych w zezwoleniu,
organ wydaje decyzj´ o przerwaniu imprezy maso-
wej, nadajàc jej rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.
Decyzj´ dor´cza si´ organizatorowi w terminie 7 dni
od dnia przerwania imprezy.

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia warun-
ków bezpieczeƒstwa imprezy masowej przez jej orga-
nizatora, podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 2, mogà wnioskowaç do organu o jej przerwanie.

Art. 32. Organ wydaje decyzj´ o zakazie przepro-
wadzenia imprezy masowej, je˝eli po wydaniu zezwo-
lenia stwierdzi, ˝e zosta∏y naruszone warunki bezpie-
czeƒstwa dajàce podstaw´ do jego wydania.

Art. 33. 1. Od decyzji organu, o której mowa
w art. 29 i w art. 32, przys∏uguje odwo∏anie do samo-
rzàdowego kolegium odwo∏awczego.

2. Samorzàdowe kolegium odwo∏awcze rozpatru-
je odwo∏anie, o którym mowa w ust. 1, w terminie
4 dni od dnia jego wniesienia.
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Art. 34. 1. W przypadku negatywnej oceny stanu
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w zwiàzku
z planowanà lub przeprowadzonà imprezà masowà
wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, mo˝e:

1) zakazaç przeprowadzenia imprezy masowej
z udzia∏em publicznoÊci;

2) wprowadziç, na czas okreÊlony albo nieokreÊlony,
zakaz przeprowadzania przez organizatora imprez
masowych na terenie województwa lub jego
cz´Êci.

2. Kopi´ decyzji niezw∏ocznie po jej wydaniu woje-
woda przesy∏a podmiotom, o których mowa w art. 25
ust. 1.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje
odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych, który rozpatruje je w terminie 14 dni od
dnia jego wniesienia.

4. Odwo∏anie od decyzji, o której mowa w ust. 1,
nie wstrzymuje jej wykonania.

Rozdzia∏ 7

Zasady gromadzenia i przetwarzania informacji 
dotyczàcych bezpieczeƒstwa imprezy masowej

Art. 35. 1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji
dotyczàcych bezpieczeƒstwa imprez masowych odby-
wa si´ w celu zapobiegania przest´pstwom i wykro-
czeniom zwiàzanym z tymi imprezami oraz ich zwal-
czania.

2. Przetwarzanie informacji dotyczàcych bezpie-
czeƒstwa imprez masowych odbywa si´ zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych bez obo-
wiàzku informowania osób, których one dotyczà.

Art. 36. 1. Organem administracji rzàdowej w∏aÊci-
wym w sprawach gromadzenia i przetwarzania infor-
macji dotyczàcych bezpieczeƒstwa masowych imprez
sportowych, w tym meczów pi∏ki no˝nej, jest Komen-
dant G∏ówny Policji, zwany dalej „Komendantem”.

2. Komendant gromadzi i przetwarza informacje
dotyczàce imprez masowych innych ni˝ masowe im-
prezy sportowe, w tym mecze pi∏ki no˝nej, w zakresie
obejmujàcym dane o osobach, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a i b.

3. Komendanci wojewódzcy (Komendant Sto∏ecz-
ny) Policji i komendanci powiatowi (rejonowi, miej-
scy) Policji mogà otrzymywaç informacje, o których
mowa w ust. 2 i art. 40, dotyczàce imprez masowych
organizowanych na obszarze ich dzia∏ania.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do udzie-
lania przez komendantów wojewódzkich (Komendan-
ta Sto∏ecznego) Policji i komendantów powiatowych
(rejonowych, miejskich) Policji informacji dotyczà-
cych bezpieczeƒstwa imprez masowych.

Art. 37. Do zadaƒ Komendanta nale˝y w szczegól-
noÊci:

1) gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczà-
cych bezpieczeƒstwa imprez masowych;

2) prowadzenie bazy danych dotyczàcej bezpieczeƒ-
stwa imprez masowych;

3) opracowywanie analiz informacji dotyczàcych
bezpieczeƒstwa masowych imprez sportowych,
w tym meczów pi∏ki no˝nej;

4) zapewnienie bezpieczeƒstwa przetwarzanych in-
formacji dotyczàcych bezpieczeƒstwa imprez ma-
sowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póên. zm.5));

5) wspó∏praca z podmiotami zagranicznymi w zakre-
sie, o którym mowa w pkt 1—3.

Art. 38. 1. Podmiotami uprawnionymi w zakresie
swoich kompetencji do otrzymywania od Komendan-
ta informacji dotyczàcych bezpieczeƒstwa imprez ma-
sowych, zwanymi dalej „podmiotami uprawniony-
mi”, sà:

1) Policja;

2) prokuratura;

3) sàdy;

4) Stra˝ Graniczna;

5) Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna;

6) Biuro Ochrony Rzàdu;

7) Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego;

8) ˚andarmeria Wojskowa;

9) stra˝e gminne (miejskie);

10) organy administracji publicznej w∏aÊciwe w spra-
wach wydawania zezwolenia na przeprowadzenie
imprezy masowej;

11) s∏u˝by odpowiedzialne za bezpieczeƒstwo na ob-
szarach kolejowych, zarzàdcy infrastruktury kole-
jowej, przewoênicy publiczni;

12) zwiàzki sportowe o zasi´gu ogólnokrajowym;

13) kluby sportowe;

14) organizatorzy masowych imprez sportowych,
w tym meczów pi∏ki no˝nej; 

15) podmioty zarzàdzajàce rozgrywkami;

16) instytucje zagraniczne.

2. Organizatorzy imprez masowych innych ni˝ ma-
sowe imprezy sportowe, w tym mecze pi∏ki no˝nej, sà
uprawnieni w zakresie swoich zadaƒ ustawowych do
otrzymywania od Komendanta informacji dotyczà-
cych osób, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1
lit. a i b.

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238. 
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Art. 39. Podmiotami zobowiàzanymi do przekazy-
wania Komendantowi informacji dotyczàcych bezpie-
czeƒstwa imprez masowych, zwanymi dalej „podmio-
tami zobowiàzanymi”, sà podmioty, o których mowa
w art. 38 ust. 1 pkt 1—15, oraz:

1) Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
oraz sàdy, w których zapad∏o prawomocne orze-
czenie o ukaraniu za wykroczenie karà innà ni˝ ka-
ra aresztu;

2) zwiàzki sportowe;

3) organizatorzy;

4) w∏aÊciciele obiektów, na terenie których organizo-
wane sà masowe imprezy sportowe, w tym mecze
pi∏ki no˝nej;

5) organizatorzy turystyki;

6) krajowi przewoênicy realizujàcy publiczny trans-
port zbiorowy.

Art. 40. Zakres gromadzonych i przetwarzanych
informacji dotyczàcych bezpieczeƒstwa masowych
imprez sportowych, w tym meczów pi∏ki no˝nej, za-
wiera dane:

1) o osobach, przeciwko którym toczy si´ post´po-
wanie karne lub przeciwko którym skierowano
wniosek o ukaranie za czyn pope∏niony w zwiàzku
z masowà imprezà sportowà, w tym meczem pi∏ki
no˝nej, obejmujàce:

a) imi´ i nazwisko, u˝ywane pseudonimy,

b) dat´ i miejsce urodzenia,

c) numer PESEL lub seri´ i numer dokumentu po-
twierdzajàcego to˝samoÊç osoby,

d) adres zamieszkania lub sta∏ego pobytu,

e) adres korespondencyjny,

f) informacj´ o karalnoÊci,

g) przynale˝noÊç do klubów kibica oraz charakte-
rystyk´ zachowania podczas i w zwiàzku z ma-
sowymi imprezami sportowymi, w tym mecza-
mi pi∏ki no˝nej;

2) o osobach, co do których zapad∏ prawomocny wy-
rok lub prawomocne orzeczenie o ukaraniu za
przest´pstwo albo wykroczenie, pope∏nione
w zwiàzku z masowà imprezà sportowà, w tym
meczem pi∏ki no˝nej, obejmujàce:

a) imi´ i nazwisko, u˝ywane pseudonimy,

b) dat´ i miejsce urodzenia,

c) numer PESEL lub seri´ i numer dokumentu po-
twierdzajàcego to˝samoÊç osoby,

d) adres zamieszkania lub sta∏ego pobytu,

e) adres korespondencyjny,

f) informacj´ o karalnoÊci,

g) informacje o zastosowaniu Êrodka karnego za-
kazu wst´pu na imprez´ masowà lub Êrodka
karnego, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1
lit. b,

h) przynale˝noÊç do klubów kibica oraz charakte-
rystyk´ zachowania podczas i w zwiàzku z ma-
sowymi imprezami sportowymi, w tym mecza-
mi pi∏ki no˝nej;

3) o klubach, organizacjach, stowarzyszeniach sku-
piajàcych kibiców, obejmujàce:

a) ich nazw´,

b) imi´ i nazwisko osoby dzia∏ajàcej w imieniu
osób zrzeszonych,

c) liczb´ cz∏onków,

d) miejsce spotkaƒ oraz charakterystyk´ zacho-
waƒ i metod dzia∏ania osób, o których mowa
w lit. c, oraz elementy charakterystyczne,
w szczególnoÊci oznakowanie ubrania,

e) informacje o czynach noszàcych znamiona
przest´pstwa albo wykroczenia o charakterze
chuligaƒskim z udzia∏em osób, o których mowa
w lit. c,

f) informacje o wzajemnych relacjach pomi´dzy
poszczególnymi klubami, organizacjami i sto-
warzyszeniami;

4) o zaistnia∏ych w zwiàzku z organizowanymi impre-
zami masowymi zbiorowych naruszeniach po-
rzàdku i bezpieczeƒstwa publicznego oraz chuli-
gaƒskich zachowaniach, obejmujàce:

a) dat´ i miejsce zdarzenia,

b) informacje o rodzaju imprezy, w zwiàzku z któ-
rà dosz∏o do zdarzenia,

c) skutki zdarzenia,

d) informacje o dzia∏aniach i podj´tych Êrodkach
zaradczych;

5) o zwiàzkach i klubach sportowych, obejmujàce:

a) nazw´ zwiàzku lub klubu sportowego oraz sk∏ad
ich w∏adz,

b) adres siedziby,

c) informacje o rodzaju rozgrywek, w których
zwiàzek lub klub uczestniczy∏, uczestniczy oraz
do jakich si´ zakwalifikowa∏,

d) informacje o obiektach sportowych, z których
zwiàzek lub klub stale korzysta;

6) o terminarzu rozgrywek meczów pi∏ki no˝nej lub
terminarzu innych masowych imprez sportowych
z podaniem orientacyjnej liczby uczestników;

7) o obiektach, na terenie których sà organizowane
masowe imprezy sportowe, w tym mecze pi∏ki
no˝nej, obejmujàce:

a) rodzaj obiektu i jego nazw´,

b) informacje dotyczàce dopuszczenia obiektu do
u˝ytkowania,

c) informacje dotyczàce usytuowania obiektu
wraz z planem i jego opisem,

d) informacje o pojemnoÊci obiektu,

e) informacje dotyczàce s∏u˝by porzàdkowej
i s∏u˝by informacyjnej; 
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8) o przemieszczaniu si´ osób uczestniczàcych
w masowych imprezach sportowych, w tym me-
czach pi∏ki no˝nej, i ich pobycie w miejscach orga-
nizowania tych imprez oraz informacje o Êrodkach
transportu, z jakich korzystajà, miejscach zbiórek,
trasach przejazdów oraz o liczebnoÊci grup uczest-
ników;

9) o organizatorach masowych imprez sportowych,
w tym meczów pi∏ki no˝nej, i organizatorach prze-
jazdu osób uczestniczàcych w masowych impre-
zach sportowych, w tym meczach pi∏ki no˝nej,
obejmujàce:

a) nazw´ lub imi´ i nazwisko organizatora wraz
z jego siedzibà oraz adresem,

b) okreÊlenie masowej imprezy sportowej, w tym
meczu pi∏ki no˝nej, w zwiàzku z którà organizo-
wany jest przejazd;

10) o zakazach zagranicznych oraz instytucjach zagra-
nicznych w∏aÊciwych do wspó∏pracy, w tym ich
nazw´, siedzib´ oraz adres.

Art. 41. 1. Podmioty zobowiàzane, z zastrze˝eniem
ust. 2, przekazujà Komendantowi informacje dotyczà-
ce bezpieczeƒstwa masowych imprez sportowych,
w tym meczów pi∏ki no˝nej, niezw∏ocznie po ich otrzy-
maniu, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 24 godzin od
chwili ich otrzymania.

2. Podmioty zobowiàzane, o których mowa w:

1) art. 38 ust. 1 pkt 13 — przekazujà informacje, o któ-
rych mowa w art. 40 pkt 3—5 i 9;

2) art. 38 ust. 1 pkt 15 — przekazujà informacje, o któ-
rych mowa w art. 40 pkt 3—7 i 9;

3) art. 39 pkt 2 — przekazujà informacje, o których
mowa w art. 40 pkt 3—5 i 9;

4) art. 39 pkt 3 — przekazujà informacje, o których
mowa w art. 40 pkt 3, 6—10;

5) art. 39 pkt 4 — przekazujà informacje, o których
mowa w art. 40 pkt 4 i 7;

6) art. 39 pkt 5 — przekazujà informacje, o których
mowa w art. 40 pkt 8 i 9;

7) art. 39 pkt 6 — przekazujà informacje, o których
mowa w art. 40 pkt 4, 8 i 9.

Art. 42. 1. Informacje dotyczàce bezpieczeƒstwa
imprezy masowej przekazuje si´ za pomocà Êrodków
komunikacji elektronicznej albo przez bezpoÊrednie
dor´czenie do najbli˝szego komisariatu lub komendy
powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji.

2. Podmioty zobowiàzane przekazujà informacje
na kartach rejestracyjnych.

3. Podmioty uprawnione w celu uzyskania infor-
macji kierujà zapytania, wraz z uzasadnieniem, do Ko-
mendanta na kartach zapytania.

4. Komendant udziela informacji na kartach odpo-
wiedzi.

5. Komendant mo˝e przekazaç informacj´ doty-
czàcà bezpieczeƒstwa masowych imprez sportowych,
w tym meczów pi∏ki no˝nej, podmiotowi zobowiàza-
nemu, nieb´dàcemu podmiotem uprawnionym, na
jego pisemne zapytanie, je˝eli dotyczy ono ustawo-
wych obowiàzków tego podmiotu.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób przekazywa-
nia informacji dotyczàcych bezpieczeƒstwa imprez
masowych przez podmioty zobowiàzane, wzory kart
rejestracyjnych, karty zapytania oraz karty odpowie-
dzi, bioràc pod uwag´ dane, jakie muszà znaleêç si´
na kartach, oznaczenia podmiotu uprawnionego oraz
podmiotu zobowiàzanego, treÊç informacji, o której
mowa w ust. 2, oraz zapytania, o którym mowa
w ust. 3, jak równie˝ uzasadnienia, o którym mowa
w art. 43, a tak˝e koniecznoÊç zapewnienia bezpie-
czeƒstwa przekazywanych informacji, w szczegól-
noÊci przed dost´pem osób nieuprawnionych.

Art. 43. 1. Komendant przekazuje informacje doty-
czàce bezpieczeƒstwa imprez masowych niezw∏ocznie
po otrzymaniu od podmiotu uprawnionego zapytania
wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno wska-
zywaç powód wystàpienia z zapytaniem.

2. Je˝eli zapytanie nie zawiera uzasadnienia lub
jest ono niewystarczajàce, Komendant zwraca si´ do
podmiotu uprawnionego, o którym mowa w ust. 1,
o uzupe∏nienie stosownych informacji.

3. W przypadku gdy zgromadzone w bazie danych
informacje dotyczàce bezpieczeƒstwa imprez maso-
wych sà niewystarczajàce do udzielenia odpowiedzi
na zapytanie, Komendant wyst´puje z zapytaniem do
podmiotów zobowiàzanych w zakresie koniecznym
do udzielenia odpowiedzi. Podmiot zobowiàzany, do
którego Komendant wystàpi∏ z zapytaniem, jest obo-
wiàzany niezw∏ocznie udzieliç odpowiedzi w zakresie
okreÊlonym w art. 41.

Art. 44. 1. Zapytanie kieruje osoba upowa˝niona
do wyst´powania w imieniu podmiotu uprawnionego.

2. Upowa˝nienie powinno okreÊlaç rodzaje spraw,
których mo˝e dotyczyç zapytanie.

3. Komendant prowadzi rejestr osób upowa˝nio-
nych obejmujàcy nast´pujàce dane: imi´, nazwisko,
numer PESEL, nazw´ i adres podmiotu, w imieniu
którego wniosek zosta∏ skierowany, uwzgl´dniajàc za-
kres udzielonych upowa˝nieƒ. 

4. Je˝eli z zapytaniem zwróci si´ osoba nieupo-
wa˝niona lub przekracza ono zakres upowa˝nienia,
Komendant zawiadamia o tym podmiot uprawniony
oraz przekazuje mu treÊç z∏o˝onego zapytania bez od-
powiedzi.

Art. 45. TreÊç zapytania skierowanego przez Ko-
mendanta lub do Komendanta, a tak˝e treÊç odpowie-
dzi podmiotu zobowiàzanego lub Komendanta podle-
ga zarejestrowaniu w bazie danych, o której mowa
w art. 37 pkt 2.

Art. 46. Gromadzenie i przetwarzanie informacji
dotyczàcych bezpieczeƒstwa imprez masowych mo˝e
byç dokonywane przy wykorzystaniu urzàdzeƒ i syste-
mów teleinformatycznych, kartotek, wykazów i zbio-
rów ewidencyjnych.
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Art. 47. 1. Podmiot zobowiàzany, który stwierdzi∏
nieprawid∏owoÊç przekazywanej przez siebie informa-
cji dotyczàcej bezpieczeƒstwa imprez masowych, za-
wiadamia o tym niezw∏ocznie Komendanta.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komen-
dant niezw∏ocznie zawiadamia o nieprawid∏owoÊci in-
formacji dotyczàcej bezpieczeƒstwa imprez maso-
wych podmioty uprawnione, które t´ informacj´ od
niego otrzyma∏y.

Art. 48. Informacje dotyczàce bezpieczeƒstwa im-
prez masowych Komendant przechowuje przez okres
10 lat.

Art. 49. Informacje dotyczàce bezpieczeƒstwa im-
prez masowych podlegajà usuni´ciu z bazy danych,
je˝eli:

1) gromadzenie i przetwarzanie ich jest zabronione;

2) sta∏y si´ nieaktualne;

3) okaza∏y si´ nieprawdziwe;

4) up∏ynà∏ okres, o którym mowa w art. 48.

Art. 50. 1. Komendant mo˝e kierowaç zapytanie
do instytucji zagranicznych w celu realizacji zadaƒ
okreÊlonych ustawà.

2. Komendant w celu zapobiegania i zwalczania
przejawów przemocy i chuligaƒstwa w czasie imprez
masowych, a w szczególnoÊci meczów pi∏ki no˝nej,
mo˝e przekazywaç informacje dotyczàce bezpieczeƒ-
stwa imprez masowych instytucjom zagranicznym,
w tym zw∏aszcza informacje niezb´dne do zapewnie-
nia porzàdku i bezpieczeƒstwa podczas organizowa-
nych imprez masowych o charakterze mi´dzynarodo-
wym.

3. Do przekazywania informacji instytucjom zagra-
nicznym stosuje si´ odpowiednio przepisy niniejsze-
go rozdzia∏u.

Art. 51. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´
odpowiednio do imprez b´dàcych meczami lub
wspó∏zawodnictwem kobiet lub m´˝czyzn w nast´pu-
jàcych dyscyplinach sportu: 

1) zawody ˝u˝lowe;

2) hokej na lodzie.

Rozdzia∏ 8

OdpowiedzialnoÊç za szkod´ w zwiàzku 
z zabezpieczeniem imprezy masowej

Art. 52. 1. Organizator imprezy masowej, na którà
wst´p jest odp∏atny, odpowiada za szkody obejmujà-
ce równowartoÊç zniszczonego lub uszkodzonego
mienia, które ponios∏y Policja, ˚andarmeria Wojsko-
wa, stra˝ gminna (miejska), Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna
i inne jednostki ochrony przeciwpo˝arowej oraz s∏u˝-
ba zdrowia, w zwiàzku z ich dzia∏aniami w miejscu
i w czasie trwania imprezy masowej.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przedk∏ada-
jà organizatorowi wykaz zniszczonego lub uszkodzo-
nego mienia oraz wysokoÊç poniesionej szkody w ter-
minie 14 dni od dnia zaistnienia szkody.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych, Ministrem Obrony Narodowej,
ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia oraz mini-
strem w∏aÊciwym do spraw kultury fizycznej i sportu,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb
ustalania szkód, o których mowa w ust. 1, oraz tryb
wyst´powania o wyp∏at´ odszkodowaƒ, bioràc pod
uwag´ koniecznoÊç zapewnienia sprawnoÊci szaco-
wania szkód i dokonywania wyp∏at.

Art. 53. 1. Organizator imprezy masowej, na którà
wst´p jest odp∏atny, jest obowiàzany do zawarcia
umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za
szkody wyrzàdzone osobom w niej uczestniczàcym.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw kultury fizycznej i sportu, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia,
o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiàz-
ku ubezpieczenia oraz minimalnà sum´ gwarancyjnà,
bioràc pod uwag´ charakter szkód mogàcych wystà-
piç w zwiàzku z imprezami masowymi.

Rozdzia∏ 9

Przepisy karne

Art. 54. 1. Kto nie wykonuje polecenia porzàdko-
wego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu
obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej
przez s∏u˝by porzàdkowe lub s∏u˝by informacyjne,

podlega karze grzywny nie ni˝szej ni˝ 2 000 z∏. 

2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania
imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczo-
nym dla publicznoÊci.

Art. 55. Kto nie wykonuje polecenia wydanego
przez Policj´ lub ˚andarmeri´ Wojskowà, w miejscu
i w czasie trwania imprezy masowej,

podlega karze grzywny nie ni˝szej ni˝ 2 000 z∏.

Art. 56. Kto wnosi lub posiada na imprezie maso-
wej napoje alkoholowe, 

podlega karze ograniczenia wolnoÊci albo grzyw-
ny nie ni˝szej ni˝ 2 000 z∏.

Art. 57. Kto, b´dàc do tego zobowiàzany, nie prze-
kazuje informacji dotyczàcej bezpieczeƒstwa imprezy
masowej albo przekazuje informacj´ nieprawdziwà
w tym zakresie, 

podlega karze ograniczenia wolnoÊci albo grzyw-
ny nie ni˝szej ni˝ 2 000 z∏. 

Art. 58. 1. Kto organizuje imprez´ masowà bez wy-
maganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami
okreÊlonymi w zezwoleniu albo przeprowadza jà
wbrew wydanemu zakazowi, 

podlega grzywnie nie mniejszej ni˝ 240 stawek
dziennych, karze ograniczenia wolnoÊci albo po-
zbawienia wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 8.
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2. Kto, organizujàc imprez´ masowà, nie zacho-
wuje warunków bezpieczeƒstwa okreÊlonych w art. 6
ust. 1, 

podlega grzywnie nie mniejszej ni˝ 180 stawek
dziennych.

Art. 59. 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie ma-
sowej broƒ, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52,
poz. 525, z póên. zm.6)), wyroby pirotechniczne, mate-
ria∏y po˝arowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne
przedmioty lub materia∏y wybuchowe, 

podlega grzywnie nie mniejszej ni˝ 180 stawek
dziennych, karze ograniczenia wolnoÊci albo po-
zbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat 5.

2. Sàd mo˝e orzec przepadek przedmiotów, o któ-
rych mowa w ust. 1, chocia˝by nie stanowi∏y w∏as-
noÊci sprawcy.

Art. 60. 1. Kto w czasie trwania masowej imprezy
sportowej, w tym meczu pi∏ki no˝nej, wdziera si´ na
teren, na którym rozgrywane sà zawody sportowe,
albo wbrew ˝àdaniu osoby uprawnionej miejsca ta-
kiego nie opuszcza, 

podlega grzywnie nie mniejszej ni˝ 180 stawek
dziennych, karze ograniczenia wolnoÊci albo po-
zbawienia wolnoÊci do lat 3.

2. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca
przedmiot, mogàcy stanowiç zagro˝enie dla ˝ycia,
zdrowia lub bezpieczeƒstwa osób przebywajàcych na
terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa si´ impreza ma-
sowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób za-
k∏óca przebieg tej imprezy, 

podlega grzywnie nie mniejszej ni˝ 120 stawek
dziennych, karze ograniczenia wolnoÊci albo po-
zbawienia wolnoÊci do lat 2.

3. Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto
w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej naru-
sza nietykalnoÊç cielesnà cz∏onka s∏u˝by porzàdkowej
lub s∏u˝by informacyjnej.

4. Je˝eli sprawca, dopuszczajàc si´ czynów okreÊ-
lonych w ust. 1—3, u˝ywa elementu odzie˝y lub
przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemo˝liwienia
lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, 

podlega grzywnie nie mniejszej ni˝ 240 stawek
dziennych, karze ograniczenia wolnoÊci albo po-
zbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat 5.

Art. 61. Spiker zawodów sportowych, który swoim
zachowaniem prowokuje kibiców do dzia∏aƒ zagra˝a-
jàcych bezpieczeƒstwu w miejscu i w czasie trwania
masowej imprezy sportowej,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnoÊci.

Art. 62. JeÊli sprawca ukarany lub skazany za czy-
ny zabronione, o których mowa w art. 54—61, w ciàgu
2 lat od ostatniego ukarania lub skazania, pope∏nia po-
nownie podobne umyÊlne wykroczenie lub przest´p-
stwo, sàd mo˝e wymierzyç kar´ do górnej granicy jej
ustawowego zagro˝enia zwi´kszonego o po∏ow´.

Art. 63. Post´powanie w sprawach o wykroczenia
okreÊlone w art. 54—57 prowadzi si´ na podstawie
przepisów o post´powaniu przyspieszonym, o którym
mowa w rozdziale 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
— Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, Nr 214, poz. 1344
i Nr 237, poz. 1651).

Art. 64. Post´powanie w sprawach o przest´pstwa
okreÊlone w art. 58—61 prowadzi si´ na podstawie
przepisów o post´powaniu przyspieszonym, o którym
mowa w rozdziale 54a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
— Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555, z póên. zm.7)).

Art. 65. 1. W razie ukarania za wykroczenie, o któ-
rym mowa w art. 50, 51, 52a, 124 lub 143 ustawy
z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeƒ (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, pope∏nione w zwiàzku z imprezà masowà ar-
tystyczno-rozrywkowà, sàd mo˝e orzec Êrodek karny
zakazu wst´pu na imprez´ masowà na okres od 2 do
6 lat.

2. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mo-
wa w art. 50, 51, 52a, 124 lub 143 Kodeksu wykroczeƒ,
lub o którym mowa w art. 54—56 niniejszej ustawy,
pope∏nione w zwiàzku z masowà imprezà sportowà,
w tym meczem pi∏ki no˝nej, sàd orzeka Êrodek karny
zakazu wst´pu na imprez´ masowà na okres od 2 do
6 lat.

3. Ârodek, o którym mowa w ust. 2, po∏àczony jest
z obowiàzkiem osobistego stawiennictwa, w jednost-
ce organizacyjnej Policji lub miejscu okreÊlonym
przez w∏aÊciwego, ze wzgl´du na miejsce zamieszka-
nia osoby ukaranej, komendanta powiatowego (rejo-
nowego, miejskiego) Policji, w czasie trwania maso-
wej imprezy sportowej, w tym meczu pi∏ki no˝nej.

4. Sàd, orzekajàc Êrodek karny, o którym mowa
w ust. 2, okreÊla rodzaje masowych imprez sporto-
wych lub meczów pi∏ki no˝nej, w czasie trwania któ-
rych ukarany jest obowiàzany do osobistego stawien-
nictwa w jednostce Policji, w tym okreÊla: nazwy dys-
cyplin sportowych, nazwy klubów sportowych oraz
zakres terytorialny obowiàzywania orzeczonego
Êrodka.

———————
7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93,
poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r.
Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96,
poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163,
poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r.
Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192
i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64,
poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664,
Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903,
z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686,
Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308,
Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571
i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20,
poz. 104 i Nr 28, poz. 171. 

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz
z 2008 r. Nr 195, poz. 1199.
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Art. 66. Wobec sprawców przest´pstw, o których
mowa w art. 59 i 60 niniejszej ustawy, sàd orzeka za-
kaz wst´pu na imprez´ masowà.

Art. 67. Zakaz wst´pu na imprez´ masowà, o któ-
rym mowa w art. 65, dotyczy równie˝ meczu pi∏ki no˝-
nej rozgrywanego przez polskà kadr´ narodowà i pol-
ski klub sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Art. 68. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób wykonywa-
nia orzeczonego za wykroczenie albo przest´pstwo
obowiàzku osobistego stawiennictwa w jednostce or-
ganizacyjnej Policji lub w miejscu okreÊlonym przez
w∏aÊciwego, ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
osoby ukaranej albo skazanej, komendanta powiato-
wego (rejonowego, miejskiego) Policji, w czasie trwa-
nia imprezy masowej, uwzgl´dniajàc sposób doku-
mentowania wykonania tego obowiàzku.

Rozdzia∏ 10

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 69. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z póên. zm.8)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W zamian za czas s∏u˝by przekraczajàcy norm´
okreÊlonà w ust. 2 policjantowi udziela si´ cza-
su wolnego od s∏u˝by w tym samym wymiarze
albo mo˝e mu byç przyznana rekompensata
pieni´˝na, o której mowa w art. 13 ust. 4a
pkt 1.”;

2) w art. 112 uchyla si´ ust. 3;

3) w art. 120 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dwukrotnoÊci przeci´tnego miesi´cznego upo-
sa˝enia zasadniczego policjantów wraz z do-
datkami o charakterze sta∏ym ustalonego za
czerwiec roku ubieg∏ego i og∏aszanego przez
Komendanta G∏ównego Policji w Dzienniku
Urz´dowym Komendy G∏ównej Policji — je˝e-
li koszty pogrzebu ponosi policjant;”.

Art. 70. W ustawie z dnia 25 paêdziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kultural-
nej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z póên. zm.9))
w art. 34 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Obowiàzki organizatora imprezy masowej w za-
kresie bezpieczeƒstwa tej imprezy reguluje usta-
wa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeƒstwie im-
prez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504).”.

Art. 71. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kul-
turze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 oraz
z 2008 r. Nr 195, poz. 1200) w art. 50 ust. 3 otrzymuje
brzmienie:

„3. Obowiàzki organizatora imprezy masowej w za-
kresie bezpieczeƒstwa tej imprezy reguluje usta-
wa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeƒstwie im-
prez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504.).”.

Art. 72. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên. zm.10))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 39 po pkt 2b dodaje si´ pkt 2c w brzmieniu:

„2c) zakaz wst´pu na imprez´ masowà,”;

2) po art. 41a dodaje si´ art. 41b w brzmieniu:

„Art. 41b. § 1. Sàd mo˝e orzec, a w przypadkach
wskazanych w ustawie orzeka, za-
kaz wst´pu na imprez´ masowà, je-
˝eli przy pope∏nieniu przest´pstwa
zachowanie sprawcy wskazuje, ˝e
jego udzia∏ w imprezach masowych
zagra˝a istotnym dobrom chronio-
nym prawem.

§ 2. Zakaz wst´pu na imprez´ masowà
jest po∏àczony z obowiàzkiem oso-
bistego stawiennictwa w jednostce
organizacyjnej Policji lub w miejscu
okreÊlonym przez w∏aÊciwego, ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania
osoby skazanej, komendanta po-
wiatowego (rejonowego, miejskie-
go) Policji, w czasie trwania impre-
zy masowej.

§ 3. Sàd, orzekajàc zakaz wst´pu na im-
prez´ masowà, okreÊla rodzaje im-
prez masowych, w czasie trwania
których ukarany jest obowiàzany
do osobistego stawiennictwa
w jednostce Policji, w tym nazwy
dyscyplin sportowych, nazwy klu-
bów sportowych oraz zakres teryto-
rialny obowiàzywania orzeczonego
Êrodka.

§ 4. Zakaz wst´pu na imprez´ masowà
dotyczy równie˝ meczu pi∏ki no˝nej
rozgrywanego przez polskà kadr´
narodowà i polski klub sportowy
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.”;

———————
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86,
poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r.
Nr 22, poz. 120.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r.
Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131,
poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227,
poz. 1658. 

———————
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r.
Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548,
Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142,
Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255,
z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889
i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90,
poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178,
poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409,
Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89,
poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192,
poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782,
Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344. 
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3) w art. 43 w § 1 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) pkt 2c orzeka si´ w latach, od 2 do lat 6.”.

Art. 73. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557,
z póên. zm.11)) po art. 181a dodaje si´ art. 181b
w brzmieniu:

„Art. 181b. W razie orzeczenia zakazu wst´pu na im-
prez´ masowà, sàd przesy∏a odpis wyro-
ku komendantowi powiatowemu (rejo-
nowemu, miejskiemu) Policji, w∏aÊciwe-
mu dla miejsca zamieszkania skazane-
go.”.

Art. 74. W ustawie z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groêbà kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661,
z póên. zm.12)) w art. 16 w ust. 1 w pkt 14 kropk´ zast´-
puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 15 w brzmieniu:

„15) okreÊlone w art. 58 ustawy z dnia 20 marca
2009 r. o bezpieczeƒstwie imprez masowych
(Dz. U. Nr 62, poz. 504).”.

Art. 75. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z póên. zm.13)) w art. 22 wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany: 

1) w ust. 2 uchyla si´ pkt 6;

2) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dochody w∏asne wraz z odsetkami nie mogà
byç przeznaczone na finansowanie wynagro-
dzeƒ osobowych, z wyjàtkiem wynagrodzeƒ
okreÊlonych dla pracowników urz´dów skar-
bowych na podstawie art. 101 i 102 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o s∏u˝bie cywilnej
(Dz. U. Nr 227, poz. 1505).”.

Art. 76. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznic-
twie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowisko-
wych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2007 r. Nr 133,
poz. 921) w art. 38 w ust. 1 w pkt 1 lit. k otrzymuje
brzmienie:

„k) organizowania imprez masowych, w rozumieniu
ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeƒstwie
imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), zak∏ó-
cajàcych proces leczenia uzdrowiskowego i dzia-
∏alnoÊci o charakterze rozrywkowym zak∏ócajàcej
cisz´ nocnà w godz. 2200—600, z wyjàtkiem im-
prez masowych znajdujàcych si´ w harmonogra-
mie imprez gminnych,”.

Art. 77. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 79,
zachowujà moc do czasu wydania przepisów wyko-
nawczych na podstawie niniejszej ustawy, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝y-
cie.

Art. 78. Projekty przebudowy stadionów, istniejà-
cych w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, podle-
gajà uzgodnieniom z w∏aÊciwym miejscowo komen-
dantem wojewódzkim (Komendantem Sto∏ecznym)
Policji oraz w∏aÊciwym zwiàzkiem sportowym i w∏aÊ-
ciwym podmiotem zarzàdzajàcym rozgrywkami, w za-
kresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury
wp∏ywajàcej na bezpieczeƒstwo osób uczestniczàcych
w meczach pi∏ki no˝nej.

Art. 79. Traci moc ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o bezpieczeƒstwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 663 i 665).

Art. 80. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 sierp-
nia 2009 r., z tym ˝e art. 13 ust. 1 — w zakresie doty-
czàcym meczów pi∏ki no˝nej organizowanych poza ra-
mami ligi zawodowej — wchodzi w ˝ycie z dniem
1 sierpnia 2010 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142,
poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889,
Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426
i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178,
poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648,
z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214,
poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39 i Nr 22, poz. 119. 

12) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 191, poz. 1956 i Nr 243,
poz. 2442, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 178, poz. 1479,
Nr 180, poz. 1492 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 120,
poz. 826, z 2007 r. Nr 75, poz. 492 i Nr 166, poz. 1172,
z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106.

13) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100. 


