
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 11 czerwca 2010 r.

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
oraz ustawy - Kodeks karny

(druk nr 905)

USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH (Dz. U.

Nr 62, poz. 504)

Art. 11.
1. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w

szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.

2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej, mogące
stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w
sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich
postępowań, organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu
właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej imprezy masowej lub właściwemu
terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie
potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie,
chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w
sprawach o wykroczenia.

[3. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej materiały organizator
przechowuje po zakończeniu imprezy masowej przez okres 12 miesięcy, a następnie
komisyjnie je niszczy.]

<3. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej materiały,
niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo
postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla
toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu imprezy masowej
przez okres co najmniej 60 dni, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.>

4. Wojewoda w uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim (Komendantem Stołecznym)
Policji i z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, oraz po zasięgnięciu
opinii właściwego polskiego związku sportowego, sporządza wykaz stadionów, obiektów
lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe. Umieszczenie w wykazie określonego
stadionu, obiektu lub terenu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Komendant wojewódzki (Komendant Stołeczny) Policji oraz komendant wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej mogą złożyć do wojewody wniosek w sprawie umieszczenia
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stadionu, obiektu lub terenu w wykazie, o którym mowa w ust. 4, w przypadku
sformułowania takiej konkluzji w opinii, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2.

6. W decyzji, o której mowa w ust. 4, określa się w szczególności termin, od którego
utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk jest obowiązkowe.

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do
spraw wewnętrznych.

8. Organizator imprezy masowej przeprowadzanej na stadionie, w obiekcie lub na terenie, o
których mowa w ust. 4, oraz organizator imprezy masowej podwyższonego ryzyka
utrwala przebieg tej imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób
utrwalania przebiegu imprezy masowej, uwzględniając jej rodzaj, miejsca na stadionie, w
obiekcie lub na terenie, o których mowa w ust. 4, podlegające obowiązkowej rejestracji
obrazu i dźwięku oraz minimalne wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk, umożliwiające wykorzystanie zarejestrowanego obrazu i dźwięku w
postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek podczas imprezy
masowej oraz imprez masowych podwyższonego ryzyka prowadzonych na stadionach, w
obiektach i na terenach niewyszczególnionych w wykazie, o którym mowa w ust. 4, jak
również sposób przechowywania materiałów, o których mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia efektywnego rozpoznawania zagrożeń i identyfikowania
sprawców zakłóceń porządku publicznego w miejscu i w czasie trwania imprezy
masowej.

10. Kontrolę przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust.
9, sprawuje wojewoda poprzez coroczne:

1) porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
zainstalowanych na stadionie, w obiekcie lub na terenie, o których mowa w ust. 4, z
minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu, o którym
mowa w ust. 9;

2) sprawdzanie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt 1.

[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



- 3 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- mając na względzie zapewnienie właściwego wyszkolenia tych służb oraz ich wyposażenia i
oznakowania w sposób umożliwiający prawidłowe wykonywanie zadań służb porządkowych i
informacyjnych.]

<Art. 23.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby
porządkowe i służby informacyjne w zakresie wyszkolenia, w tym tematykę i
formę prowadzenia szkoleń, jednostki właściwe do ich prowadzenia i wzór
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,

2) wyposażenie służb porządkowych i służb informacyjnych z uwzględnieniem
specyfiki imprez masowych i przewidywanych zagrożeń,

3) sposób i zakres sprawowania przez służby porządkowe i służby informacyjne
kontroli uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, w tym sposób
legitymowania uczestników imprezy masowej oraz przeglądania ich bagaży i
odzieży,

4) czynności podejmowane przez służby porządkowe i służby informacyjne w razie
konieczności usunięcia osoby uczestniczącej w imprezie masowej zakłócającej
porządek publiczny,

5) sposób dokumentowania przez służby porządkowe i służby informacyjne
czynności podjętych w czasie wykonywania obowiązków

- mając na względzie zapewnienie właściwego wyszkolenia tych służb, ich wyposażenia i
oznakowania oraz wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej ustawy.>

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. - KODEKS KARNY (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.

zm.)

Art. 41b.
§ 1. Sąd może orzec, a w przypadkach wskazanych w ustawie orzeka, zakaz wstępu na

imprezę masową, jeżeli przy popełnieniu przestępstwa zachowanie sprawcy wskazuje,
że jego udział w imprezach masowych zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.

§ 2. Zakaz wstępu na imprezę masową jest połączony z obowiązkiem osobistego
stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez
właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania osoby skazanej, komendanta
powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, w czasie trwania imprezy masowej.

§ 3. Sąd, orzekając zakaz wstępu na imprezę masową, określa rodzaje imprez masowych, w
czasie trwania których [ukarany] <skazany> jest obowiązany do osobistego
stawiennictwa w jednostce Policji, w tym nazwy dyscyplin sportowych, nazwy klubów
sportowych oraz zakres terytorialny obowiązywania orzeczonego środka.
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§ 4. Zakaz wstępu na imprezę masową dotyczy również meczu piłki nożnej rozgrywanego
przez polską kadrę narodową i polski klub sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Art. 244.
Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania
zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i
uczestnictwa w grach hazardowych lub obowiązku powstrzymania się od przebywania w
określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami
lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje
zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

<Art. 244a.
Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu wstępu na imprezę masową lub
połączonego z tym środkiem karnym obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce
organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na
miejsce zamieszkania osoby skazanej albo ukaranej, komendanta powiatowego
(rejonowego, miejskiego) Policji, w czasie trwania imprezy masowej,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 >


