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Słowo wstępne  
Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Badań 

nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”; 
nasza redakcja oddaje Państwu pierwszy, tegoroczny numer „Fons”. 

Niniejszy numer jest już trzecim drukowanym na papierze. Nasze czasopismo 

dalej jest dostępne w sieci (na witrynie „Fontes”). Przy najbliższej okazji – 

jeszcze w tym roku  - poddamy „Fons” parametryzacji MNiSW. 

Zapraszamy Państwa do nadsyłania - do druku w „Fons” - artykułów 

(również autorstwa Państwa doktorantów, bądź magistrantów), glos, recenzji 

książek naukowych, sprawozdań i podobnych wypowiedzi naukowych. 

Propozycje tekstów prosimy nadsyłać - względem numeru drugiego w 2018 r. 

– do połowy kwietnia. Informacje na temat działalności „Fontes” umieszczamy 

w czasopiśmie z inicjatywy władz stowarzyszenia bądź redakcji. 

W części naukowej publikowanego numeru szczególnie chcielibyśmy 

zwrócić uwagę Czytelników na pierwsze - trzy artykuły przygotowane wedle 

metody badawczej „Fontes”. W dalszej części numeru – kontynuujemy 

publikację tekstów dotyczących dyscyplin nauk prawnych, ekonomicznych oraz 

pokrewnych, których problematyka dotyczy istotnych 

zagadnień życia społecznego w Polsce i na świecie. 

W części informacyjnej numeru polecamy: expose nowego Prezesa, 

informację o zmianie w składzie Zarządu, not o nowych członkach wspom-

nianego organu, informacji o seminarium naukowym oraz  korespondencję 

z Forum Myśli Instytucjonalnej (partnera naukowego Naszego Stowarzyszenia). 

 
 

Redaktor Naczelny „Fons” 
Piotr Feczko 

 
  

  



Zasady przyjmowania materiałów do publikacji 

1. Zasadniczo przyjmowane są materiały (artykuły, recenzje, sprawozdania, 

itp.) w języku polskim oraz angielskim w rozmiarze nieprzekraczającym 

łącznie 40 tys. wszystkich znaków. Należy przysyłać teksty o zapisie 

bibliograficznym zbieżnym ze stosowanym w kwartalniku. 

2. Do artykułu należy dołączyć w językach polskim oraz angielskim: 

streszczenie (500-1000 znaków), słowa kluczowe oraz tytuły. 

3. Przedkładać można teksty naukowe z zakresu nauk społecznych. Szcze-

gólnie preferowane są teksty powstałe z użyciem metody „Fontes” (pre-

zentowanej m.in. na witrynie stowarzyszenia „Fontes”). 

4. Autorzy proszeni są o podawanie swoich adresów mailowych, telefonów, 

tytułów, stanowisk bądź funkcji. 

5. Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawek w nadesła-

nych tekstach. 

6. Przekazanie tekstu Redakcji oznacza nieodpłatnie przeniesienie na sto-

warzyszenie „Fontes” wyłącznego prawa do jego publikacji (prawa autor-

skie i wydawnicze). 

7. Redakcja powiadamia właściwe instytucje o przejawach nierzetelności 

naukowej (np. o ghostwriting bądź guest autorship).  

8. Artykuły zamieszczone w kwartalniku są recenzowane. Lista recenzen-

tów znajduje się także na witrynie czasopisma. 

 

Redakcja poleca lekturę witryny internetowej stowarzyszenia „Fontes”. 
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Professor Paweł Chmielnicki 

Elżbieta Inglot-Brzęk, Ph.D. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

Defence against Economic Dominance as the Purpose o f 
Legal Regulations: Research Findings  

 

Research methodology 
This article presents the results of a research project which was the first 

undertaking of this kind in the history of institutional economics and legal 

theory at the same time. The project provided for carrying out comprehensive 

research on the entire legislative process in a country (Poland) in the long term, 

i.e., over more than twenty years.1  

The research results proved the main initial hypothesis, whereby it was 

assumed that the establishment of formalized institutions of the economy followed 

long-term trends which resulted from the forces of supply and demand, similar to 

the provision of any other goods, whether tangible or intangible.  

At the outset of the project, detailed research problems were defined 

following the theoretical assumption on the presence of the main categories of 

economic and social factors which determined the matters addressed in legal 

regulations. Research into these problems led to the assessment whether or not, 

to what extent, and how frequently the same factors affected the course of the 

legislative process. The assessment of a factor’s impact (evaluation) was carried 

out taking into consideration the importance of such factor in the adoption of 

a legislative act. The research method was based on expert reviews: each 

legislative act was reviewed by three experts (a lawyer, an economist, and 

a sociologist) who independently provided their evaluation by way of answering 

the research question. Subsequently, an average value was calculated separately 

for each of the acts, based on all the expert assessments. Thus obtained data were 

aggregated into numerical sequences corresponding to periods of time (time 

sequences), where the time unit was one year, and then, the variations in numerical 

values were laid out in the graphic form as diagrams.  

                                                      
1 The project was financed by the polish National Science Center awarded based on the number 

of decision-DEC-2013/09 / B / HS5 / 04078. This project was titled ‘Application of 
Statistical Methods to Determine the Nature of Long-term Trends Occurring in the 
Legislative Process’. 
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The assumption was made to study the effect of factors determining 

legislative proposals in relation to only one of the sources of law, namely, the 

legislation passed in Poland in the years 1990-2013 (twenty-four years). The 

justification underlying this assumption was substantial, as the laws of a lower 

rank in Poland are, by and large, solely implementing regulations, and their 

provisions solely elaborate on those of the respective legislative acts, thereby 

following the directions set out by the legislature. Therefore, the laws of 

a lower rank cannot produce a major change in the trend related to the social 

and economic requisites of the legislative process. The analysis covered a vast 

majority of legislative acts passed by the Sejm of the Republic of Poland (the 

Polish parliament) in the years 1990-2013 (3,087 acts of law). The only acts to 

be excluded from the analysis were those of a technically legal nature. Another 

very important aspect was the fact that a prevailing majority of the acts of law 

(at least 95%) concerned a specific area of socio-economic relations (i.e., a law 

was meant to achieve a specific socio-economic purpose, to resolve a specific 

matter, which may be easily seen from the formal justification assessments 

accompanying the legislative acts).  

The evaluation process consisted in each of the acts of law being 

assessed from the point of view of the detailed research questions on a seven-

grade scale. The point was to highlight clear differences in the socio-economic 

importance of some of these regulations. 

For each of the research questions, in relation to each of the 3,087 acts of law, 

one of the following values was to be determined: 

 

-3     -2     -1     0     1     2     3 

 

The values were assigned depending on the level of convergence 

between the effect of the regulation and the assumption underlying a given 

research question: from “3” (a strong, substantial positive correlation with the 

effect assumed in the research question), to “-3” (a strong, substantial negative 

correlation with the effect assumed in the research question), where the “0” 

value implied the absence of the effect assumed in the research question. 

Mathematical methods were applied in order to transform the values 

assigned by experts to acts of law for each of the research questions, into time 

sequences. The sequences obtained this way were quantifiable variables 
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(figures), for which levels could be calculated year to year. These variables 

were used, among others, to graphically illustrate (as diagrams) the changing 

trends in the values assigned for successive years [for a more elaborate 

discussion of the statistical methods used for the purposes of the project see 

Sobczyk 1991 and Magiera 2002]. 

Overall, two main mathematical modelling approaches were used: the 

values and the changes thereof were aggregated, which was referred to as the 

aggregate figures approach, and average values and changes in the average 

values were calculated, which was referred to as the average figures approach. 

Without going into the details of the two mathematical approaches, it is enough 

to note for the purposes of this publication that the aggregate figures approach 

can basically applied to establish the actual values assessed for particular years 

and for specific detailed research questions, which roughly reflected the 

emphasis placed in the legislative process, while the average figures approach 

was more oriented towards measuring the socio-economic importance of the 

regulations adopted in a given year. In other words, the quantitative approach 

also alluded to the qualitative aspect of the process (whether or not the focus 

placed by law makers on a particular issue was translated, on the one hand, into 

the number of the adopted laws, and on the other, into their significance from 

the point of view of shaping the socio-economic relations in a particular 

year).An auxiliary method was also used to determine successive time 

sequences which were referred to as discrete sequences. The purpose to 

establishing these discrete sequences was to identify the sequences of solely 

positive or clearly positive values (or, alternately, solely negative or clearly 

negative values) in a given year, while, at the same time, disregarding all other 

values, i.e., zero and negative values, or (accordingly) zero and positive values 

[for a more detailed discussion of the mathematical modelling approach used to 

interpret the research results see M. Stachura in: Chmielnicki 2010, p. 174-185; 

the research method and the theoretical assumptions underlying the research 

presented herein, were developed by Paweł Chmielnicki who was also the team 

leader of the research project]. 

It is important to note the quantitative distribution of the total number of 

legislative initiatives in particular years, which were included within the scope 

of this research. The figures reflecting the numbers of legislative acts in 

specific years are presented in the diagram below. 
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Fig.1: The number of analysed legislative initiatives for particular years. 

 

The analysis of the diagram presenting the number of legislative acts 

for the respective years, that were included in the research, is important to the 

extent that it allows determining whether or not the diagram which illustrates 

the scope of this particular research project by and large reflected the overall 

numbers of adopted legislative acts. If this is the case, indeed, it would imply 

that, roughly speaking, law makers continued to focus in their work on specific 

matters, on which regulations were adopted, or in other words, that certain 

issues enjoyed a steady interest from the legislature, which was proportional to 

the overall volume of legislative work. A similar approach may be applied in 

order to interpret any diagram presenting average figures for a more or less 

stable trend, with no major growth or decline. A more rapid growth (or decline) 

in the values attributed to a particular area, as compared to the growth (or 

decline) in the total number of legislative acts adopted in a particular year, 

would indicate, respectively, either a reinforcement or weakening of the factors 

which determined the formalization of specific types of activity. The diagram 

shows that the number of adopted laws continued to grow quite rapidly during 

the first ten years following the collapse of communism, until 2001 (an 

increase from about 50-100 bills passed per year in the early 1990’s, up to 

250-300 acts in the early 2000’s).This growth trend slowed down in the 

following years, and the number of adopted acts remained at a stable level until 

2012-2013 when it rapidly declined to a little over 100 bills passed in one year. 
 
Analysis of research results  

This article presents results of research into one of the research questions. 

The question concerns a crucial issue to the society and to the economy, 

namely, whether or not legal regulations reinforce the protection of the rights 
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of actors who, by definition, are weaker (in relation to other parties to business 

transactions), such as employees, consumers, borrowers, local companies 

trading in international markets, etc. The regulations were studied in order to 

verify whether or not they gave priority to the interests of these actors over the 

interests of dominant entities (e.g., whether a given law reinforced 

entrepreneurs’ rights to monitor the activities of public authorities, whether it 

equipped employees with instruments to negotiate terms of employment, 

whether it protected borrowers against the lenders abusing their dominant 

position, etc.). 

The data in the diagram below presents the net outcome of the legislative 

trend consistent with the aforementioned assumptions, and the opposite trend 

(taking into consideration both positive and negative values assigned to 

legislative acts). The graph shows a very characteristic pattern. It resembles a 

wave rising around the time of Poland’s accession to the European Union, and 

clearly starting to fall right after that. It is interesting to identify the factors 

underlying this particular course in the evolution of the institutional system of 

the Polish economy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Diagram based on aggregate figures for the years 1990–2013. 

 

The relative nature of comparative advantages and dominance is better seen in 

economic processes than in other types of social relations. Entrepreneurs who 

can impose their own terms in business with local partners, may turn out to be 

vulnerable to domination by others in a wider forum, e.g., in international trade. 

Therefore, domestic entrepreneurs appeal to law makers for arrangements to be put 
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in place, which would help local companies withstand stronger competitors. 

Users of the mechanisms comprised in the institutional system of the economy 

include actors whose power will always remain relatively weak and, in order to 

protect their not just economic interests, they have to turn to a stronger actor or 

actors for support. Therefore, workers often form coalitions such as trade 

unions which enhance their bargaining power. The situation of an individual 

consumer is more difficult because a consumer does not have opportunities to 

integrate with other consumers seeking protection, similar to those available to 

workers. Nevertheless, in a democratic system, consumers are also voters and 

this way they can influence the development and the shape of activity patterns 

used by the economic man in society. Therefore, the protection of interests of 

weaker parties in socio-economic relations is equally important to law makers 

compared to consolidation of economic potential.  

As a consequence of rapid changes which were taking place on the Polish 

labour market in the 1990’s, employees agreed to increasingly disadvantageous 

working conditions, while circumvention and breach of laws became commonplace 

both among employers in the private sector and among state-owned enterprises. 

This situation resulted in the need to adopt, for example, the Amendment to the 

Act on Social Insurance of Individuals Providing Services to State-Owned Enterprises 

Pursuant to Agency Agreements or Service Contracts, dated 18th November 1994 

(published in the Dziennik Ustaw official journal, No. 133, 1994, Item 686). 

The new law introduced social insurance for short-term service contracts, with 

obligatory payment of social insurance contributions for individuals employed 

on the basis of service contracts for a continuous period of 15 days, payable as 

of the date of a given contract, as well as in relation to repeated service 

contracts entered into for shorter terms, on a regular basis, and with the same 

employer. The change in regulations was a response to employers evading the 

payment of social insurance contributions by signing service contracts with 

employees for a term shorter than 30 days. Unfortunately, the time has shown 

that Polish law makers have not been able to resolve effectively the issue of 

obligations under labour law being evaded by employers who entered into civil 

law agreements with their employees. Around 2010 such agreements came to be 

known as “trash contracts” which reflected the level of care shown for employee 

interests by the government and by employers. 
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The situation in Poland in the 1990’s resembled the times of early 19th 

century capitalism when people agreed to work for a pay that was not sufficient 

to satisfy their minimum subsistence needs. A breakthrough was brought about 

by the Minimum Wage Act of 10th October 2002 (published in the Dziennik 

Ustaw official journal No. 200, 2002, Item 1679), which stipulated that the 

minimum wage would be determined through negotiations held in the 

Tripartite Commission for Socio-Economic Affairs. Initially, the minimum 

wage was anticipated to grow at a rate that would not be lower than the overall 

projected rate of growth of consumer prices of goods and services for a given 

year. Subsequently, the Minimum Wage Act was amended on 1st July 2005 

(Dziennik Ustaw No. 157, 2005, Item 1314), whereby the formula for 

calculating the minimum wage was changed, and its amount was pegged to the 

gross average monthly wage in the economy. The purpose of the amendment 

was for the growth of the minimum wage amount to be felt. In addition, the 

Amendment to the Act on the Tripartite Commission for Socio-Economic 

Affairs and Voivodship Commissions for Social Dialogue passed on 17th 

January 2002 (published in Dziennik Ustaw No. 10, 2002, Item 89), 

supplemented the system of wage negotiations by establishing voivodship 

commissions for social dialogue.  

As regards regulations protecting consumer interests, one should first of 

all mention the Act on Competition and Consumer Protection, and on Liability 

for Damages Caused by Harmful Products of 2nd March 2000 (published in the 

Dziennik Ustaw official journal No. 22, 2000, Item 271). The justification 

accompanying the respective legislative initiative stressed that the proposal 

“resulted from the fact that the instruments available to consumers were not 

sufficient in order for them to be able to exercise their rights”. The Act, among 

others, defined the term of prohibited clauses in contracts and agreements (as 

contractual provisions which were not negotiated with a given consumer 

individually, and which created an imbalance between rights and obligations of 

the parties to material disadvantage of the consumer). It also regulated distance 

contracts with regard to the obligations of suppliers and consumers, 

manufacturers’ liability in relation to harmful products, and obligatory 

indemnification under law without reference to earlier contractual provisions. 

A consumer arbitration court was established as well in order to facilitate more 

efficient and swifter resolution of disputes between consumers and suppliers.  
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A subsequent act protecting consumer interests was the Act on 

Preventing Unfair Commercial Practices of 23rd August 2007 (Dziennik Ustaw 

No. 171, 2007, Item 1206). The Act was adopted by way of implementation 

and transposition of EU regulations. It defined unfair commercial practices as 

including in particular misleading commercial practices and aggressive 

commercial practices. Thus, it would be considered an unfair commercial 

practice to establish, operate or promote a pyramid promotional scheme where 

a consumer gives consideration for the opportunity to receive compensation 

that is derived primarily from the introduction of other consumers into the 

scheme rather than from the sale or consumption of products.  

As far as the interests of (mainly) small and medium-size enterprises 

were concerned, these were protected in the Act on Payment Terms in 

Commercial Transactions of 12th June 2003 (Dziennik Ustaw No. 139, 2003, 

Item 1323) which harmonised Polish law with EU regulations. The purpose of 

the Act was to eliminate from business relationships the notorious practice of 

untimely performance of payments for supplied goods or services. Such 

bottlenecks in payments had been occurring as a result of large retail chains 

ruthlessly abusing their comparative advantages over the suppliers of goods. 

Chain stores simply delayed their payments due for the goods as a way of 

reducing their costs by keeping unpaid “running” accounts with the suppliers.  

The research problem discussed herein comprises, apart from the 

economic aspect (the relationships between employees, consumers, borrowers, 

or entrepreneurs and the respective dominant actors), also a more general social 

context concerning the relationship between a citizen and the state. From the 

sociological point of view it is important to determine whether a particular 

regulation strengthens the protection of the rights of an individual which are 

respected in a democratic system, despite the interests of more powerful 

entities, and specifically, whether the regulation reinforces the measures which 

enable the citizens to monitor the activities of political authorities, whether it 

provides the people with a better access to information on the government’s 

activities, and whether it enhanced the citizens’ direct participation in the 

making of political decisions.   

After an analysis of the regulations adopted in the years 1990-2013, it 

should be noted that during most of the studied period, there was a clear trend 

for the citizens’ role in the state to be strengthened. The observed trend included 
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a rising wave in the number of the relevant regulations in the years 2000-2005, 

that is during the period when Poland had to adjust to the rules in place in the 

European Union, and to introduce appropriate standards and mechanisms. 

The protection of citizens’ rights and consolidation of their position in 

relation to the public authorities constitute an important aspect of the 

establishment of the new social order in Poland. Essential dimensions of the 

issue may be determined in reference to Stanisław Ossowski’s four models 

(ideal types) of social order, bearing in mind the context of the changes which 

have taken place in the course of structural reforms. Ossowski described: 

monocentric, polycentric, graded, and consensual social systems [Ossowski 

1983, p. 92 ff.].  

A monocentric order is based on a system of orders and overt or covert 

use of force by the government in relation to citizens. It is identified with the 

social system under communist rule in Poland. The people’s activities were to 

consist mainly in efficient implementation of decisions made by the authorities. 

The citizens developed attitudes of conformity, obedience, and readiness to 

carry out decisions and plans. A majority of the society deliberately or by 

force, or in the absence of an alternative, surrendered a significant part of their 

rights in exchange for a sense of social security. This contributed to a growing 

“learned helplessness” and revealed anomalous behaviours described by R.K. 

Merton, such as: ritualism (dysfunctional institutions, contrary to rational 

rules), retreatism (rejection), innovation (social loafer as a role model, no work 

ethics), and rebellion (fighting against the authorities and the system). The 

behaviour patterns and social attitudes shaped under communism in relations 

between a citizen and the authorities, found their reflection in the mentality of 

Homo sovieticus [Tischner 1992].  

The challenge faced during the structural reforms was to transform a 

society based on a monocentric system into a society which in some point in 

future (which was not defined for the time being) would provide the basis for a 

consensual social order. The latter system envisaged a model of goals and 

ambitions which, based on self-governing organisations, would create 

conditions for a harmonious combination of institutional forms of social life 

with spontaneous moments. Leszek Gilejko who analysed the changes taking 

place in Poland in the course of structural reforms, believed that elements of a 

consensual order were being introduced. However, the process required an 
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increased intellectual effort on the part of individuals. This could be ensured 

through self-fulfilment and a sense of control, which would not be possible 

without involvement in decision-making and participation [Gilejko 2004, 

p. 305-306].  

The reinforcement of civil rights and the protection of the rights of 

individuals, against the interests of more powerful actors, correspond to the 

understanding of democracy as a participative system. According to Robert A. 

Dahl, democracy in its classic sense meant first of all direct citizen participation; 

democracy is either participatory or not at all [Dahl 1995, p. 316]. In order for 

citizens to be fully sovereign, they must have an opportunity to assemble and 

participate in joint decision-making. It is a fact that not everyone participates in 

political life, but the purpose of a democratic system is to create opportunities for 

participation by everyone who wishes to participate.  

The basis for creating such opportunities certainly mean providing 

appropriate conditions for the development of civic awareness [Pobożny 2007, 

p. 363], that is, a particular wold outlook, the belief that certain values (civic 

values) are important and should be cherished, that civic attitudes and 

behaviours should be fostered. In terms of personal attitudes, civic awareness is 

a mind-set based on the awareness of one’s rights in the community and one’s 

obligations towards the community. One must feel that one is an actor 

[Sztompka 1989, p. 11-26; Sztompka 2002, p. 564-567; Wnuk-Lipiński 2008, 

p. 79-100]. 

Civic awareness involves: 

- the feeling that one matters, that it does matter what decision the person 

makes in a particular situation; 

- limitations to arbitrary to arbitrary treatment of individuals by institutions, 

and government authorities in particular;  

- obligations of an individual towards the political community (paying taxes, 

voting in elections, etc.).  

 

Without the sense of civic awareness an individual is left with structural 

and cultural determinism. From the group’s point of view, civic awareness 

implies dedication, willingness to participate in cooperative activities and 

decisions concerning the future of the community [Wnuk-Lipiński 2008, p. 

102-105]. 
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An essential aspect of civic awareness was noted by Ewa Nalewajko who 

wrote that, “The level of political participation by citizens in a given country is 

(…) a result of their political socialisation, and the available forms of this 

participation must correspond with the social aspirations” [Nalewajko 2004, 

p. 325]. In Poland both the political socialisation and the ensuing aspirations are 

results of adverse social processes. The experience of foreign and communist rule 

have produced what Stefan Nowak described as “a kind of social vacuum” which 

spans between identification and involvement in primordial groups and the sense 

of belonging to a nation. Therefore, the need for political socialisation continues to 

be a valid mission which is being fulfilled under the influence of political 

institutions. Through efforts made by political authorities [Gruszecka-Tieśluk, 

Duch-Krzystoszek 2013, p. 97-98], the education system, the media, or 

involvement of individual members of the community, this process, in the first 

place, teaches how to assume the role of an active or passive member of a 

community. Secondly, it provides legitimisation to the government and generates 

expectations about the functioning of the political system [Nalewajko 2004, p. 

321-324]. 

Matters related to encouraging civic awareness or introducing elements of 

a consensual system, may be linked with the concept of building a civic 

society, being the recommended model of social organisation in contemporary 

world. Depending on the adopted political approach, the relationship between 

the state and the civic society may take one of the following three forms: 

- civic society may oppose the state; 

- civic society may supplement the state; 

- the state may supplement civic society.  

 

Irrespective of theoretical differences, one should agree with David Held 

that in order for the civic society to develop, in the relationship between the 

state and the society one must  be the condition for the democratic 

development of the other [Held 1999, p. 322]. This assumption provides 

a broad perspective on the matters of civic society. It requires accepting the 

fact that the civic society is always perceived in relation to the state (it does not 

exist in a political vacuum). Citizens have direct influence on elements of the 

political system of the state (the system of civic rights and liberties, the 

elections, the independent judiciary). This creates space for the development of 
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the civic society in a stricter sense, that is, for the citizens to establish 

institutions independent of the state, organizations, societies, parties, 

associations, non-governmental organizations, or trade unions, which are 

formed as a result of citizens taking over some powers from the state (with 

regard to self-governments or the economy) [Kromolicka 2013, p. 45].  

A road map to civic awareness may follow the model of civic behaviour 

types proposed by John O. Green who observed that, in an information society, 

it is possible to distinguish different categories of citizens based on their 

personal involvement levels. These are citizens who: get information, 

communicate, learn, and create. The first category includes individuals who 

know how to access information and can get it. The second one is characteristic 

of those who can use information for any purpose whatsoever, which requires 

time management and priority setting skills. A communicating citizen acquires 

knowledge in order to achieve a better quality of life, and knowledge 

determines the place of such an individual in the society. A citizen who creates 

not only reproduces existing patterns and structures, but also becomes involved 

in creating them [Green 1999, s. 65].  

The idea of building a conscious and involved society (that is a civic 

society; a society which operates in a system of consensual social agreements) 

has not only political, but mainly social and economic connotations. 

Participation in the community of citizens contributes to the development of 

social capital based on social trust, and therefore, according to Robert Putnam, 

an orientation focused on joint benefits and economic growth [Putnam 1995].  

Although regulations adopted during the period 1990-2005 do not show 

a growing trend to consolidate the protection of rights of individuals as citizens 

against the interests of political authorities, a continued steady trend in this 

case (see Fig. 3) seems to be the outcome of social possibilities and aspirations, 

and the need to develop civic awareness. An important yet unresolved issue 

continues to be whether in this relationship between the state and the society 

one conditions the democratic development of the other. 

 

Conclusions 
Unreserved use of the advantages of one’s potential in order to achieve 

greater rewards is often denounced in relations between individuals as 

unethical, but it is not so in the economic game on the free market. No one 
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accuses an entrepreneur who tries to monopolise a sector of the economy of 

“unethical” behaviour. On the contrary, a decision not to use one’s comparative 

advantage or an opportunity to get rid of competitors and to eliminate the threat 

posed by competition, to increase sales at the expense of a weaker market 

player would be considered irrational [Kłosiński 1993, p. 93]. Therefore, 

weaker players who cannot rely on their own comparative advantages want to 

benefit from the sense of security provided by the society, and they press for 

costs to be imposed on the activities of the strong players who intend to use the 

advantages resulting from their potential in the competition to satisfy needs. 

Actors stronger in numbers, but weaker individually, want the government to 

establish institutions with the aim of reducing non-cooperation choices made 

by stronger actors, for the protection of the activity patterns which level the 

advantages of less numerous stronger actors, and ensure equal opportunities. 

The case discussed here provides a good example of difference in 

research findings depending on the use of methods based on aggregate vs. 

average figures. The results of calculations using aggregate figures show that, 

until 2005, dominated actors were increasingly supported in withstanding the 

advantageous position of economically stronger actors. Law makers showed a 

growing interest in the matter, but their interest started to decline after 2005. 

As it was earlier mentioned, calculations based on aggregate figures 

make it possible to establish the total of values assigned to regulations in a 

particular year and in respect to a particular research question. The diagram 

based on aggregate figures shows a clear growth trend until 20045 (by 

approximately a fourfold in the years 1990-2005). This might lead to the 

conclusion that law makers were more and more interested in matters related to 

developing this category of legislative measures. However, the graph based on 

average figures makes it necessary to revise the earlier assessment of 

legislative initiatives.  

As already mentioned, the model using average figures is more oriented 

towards measuring the social and economic significance of adopted 

regulations. In other words, it shows whether or not the level of law makers’ 

interest in a particular issue in a given year has really increased as compared to 

the overall volume of adopted regulations. The diagram based on average 

figures presents the real picture of legislative proposals. It leads to the 

conclusion that, in reality, legislators did not show a growing interest in matters 
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discussed herein, but their interest remained stable for about fifteen years, 

while after 2005 even a clear decline trend could be observed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Diagram based on average figures for the years 1990–2013. 

 

This may result from the fact that the level of protection for the rights of 

individuals in Poland has achieved quite satisfactory levels, and legislative 

proposals concerning these matters may have been fewer, but it is still difficult 

to say to what extent this conclusion may be justified.   
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Odkodowanie rzeczywistego celu ustawodawcy  
w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r.  
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta  
oraz w niektóre inne dni 
 

Wstęp 
Głównym celem niniejszej pracy będzie próba starannego deko-

dowania rzeczywistego celu ustawodawcy wprowadzającego stopniowy 

zakaz handlu w niedzielę i niektóre inne dni. Zgodnie z deklaracjami w 2018 r. 

zakaz handlu będzie dotyczył dwóch niedziel, w 2019 r. trzech, a w 2020 r. 

obejmie już je wszystkie. W swoim artykule, ze względu na wejście w życie 

omawianej ustawy dopiero 1 marca 2018 r., nie będę mógł uwzględnić realiów 

związanych z jej obowiązywaniem, co wydaje się być oczywiste.  

Na samym wstępie warto przyjrzeć się historii omawianej ustawy1 

z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz 

w niektóre inne dni. Należy zaznaczyć, że akt prawny podpisany przez Pre-

zydenta Andrzeja Dudę 30 stycznia 2018 r. różni się dość istotnie od pierwot-

nej jego wersji zgłoszonej przez obywatelski komitet „Solidarność”. Począt-

kowo projekt był niezwykle rygorystyczny, a to głównie ze względu na zakaz 

handlu w każdą niedzielę. Dodatkowo osoby nieprzestrzegające tej regulacji 

mogły być skazywane nawet na karę więzienia (planowane przepisy miałyby 

karać także samych klientów). Duże kontrowersje wzbudziły również plany 

zamknięcia sklepów internetowych w siódmym dniu tygodnia, co mogłoby 

znacznie przyczynić się do rejestrowania tego typu działalności poza tery-

torium naszego państwa. Wszystkie te przesłanki przyczyniły się do podjęcia 

decyzji przez polityków Prawa i Sprawiedliwości o wprowadzeniu zmian do 

wspomnianego wyżej obywatelskiego projektu. Ostatecznie 11 stycznia 2018 

r. ustawa została przekazana do rąk Prezydenta2.  

                                                      
1 Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre 

inne dni.(Dz.U. 2018 poz. 305). 
2 Zob. https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/zakaz-handlu-w-niedziele-wszystko-

co-musisz-wiedziec/kmjvjq2 (data dostępu: 21.02.2018 r.). 
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Zanim zacznę prezentowanie opinii poszczególnych organów na temat 

projektu omawianej przeze mnie ustawy, chciałbym przedstawić roboczą hipo-

tezę, którą będę chciał poddać próbie weryfikacji w dalszej części niniejszego 

artykułu. Po pierwsze nie można zgodzić się z założeniem jakoby dzięki prze-

pisom obowiązującym od marca 2018 r. pracownicy placówek handlowych 

będą mogli więcej czasu spędzać z rodziną. Po drugie będę próbował przeciw-

stawić deklarowany cel ustawodawcy uchwalającego omawianą ustawę z rze-

czywistym, dekodowanym za pomocą wykładni celowościowej.  

 

Prezentacja wybranych opinii na temat projektu usta wy 
Opinia Związku Powiatów Polskich 

W opinii Związku Powiatów Polskich (Dalej jako: ZPP) wprowadzenie 

w życie przepisów tytułowej ustawy powinno zostać poprzedzone bardzo 

dokładnym badaniem skutków społecznych, zarówno jeśli chodzi o rynek 

pracy jak i finanse publiczne. ZPP zaznaczył, że liczenie na zniwelowanie 

braku wolnych miejsc pracy poprzez zwiększenie się liczby osób 

samozatrudnionych jest próbą przemilczenia trudnych tematów albo może 

świadczyć o skrajnej nieodpowiedzialności projektodawców. Bez wątpienia, 

co zresztą zaznaczył ZPP, zmniejszenie się liczby osób zatrudnionych będzie 

oddziaływać niekorzystnie na dochód PIT, a także wydatki obciążające 

pomoc społeczną.  

Należy przypomnieć również o negatywnych konsekwencjach szcze-

gólnie dla tych rejonów naszego kraju, w których nie kwitnie żadna inna 

gałąź gospodarki, prócz handlu3.  

 

Opinia Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej 
Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: ZWRP) 

przekazał opinie jedynie trzech województw: pomorskiego, lubuskiego i śląs-

kiego. Zgodnie z uwagami województwa pomorskiego należałoby z większą 

rozwagą podejmować jakiekolwiek decyzje przy tak ważnej ustawie. Z krót-

kiego sondażu przeprowadzonego przez Regionalną Izbę Przedsiębiorców 

„NORDA” wynika jasno, że aż 63% głosujących opowiedziało się przeciwko 

                                                      
3 Opinia Związku Powiatów Polskich druk sejmowy nr 870 dostępna online pod adresem: 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/576E8F216894E086C125804100381E81/%24Fi
le/870-001.pdf (data dostępu: 21.02.2018 r.). 
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wprowadzeniu ograniczenia handlu w niedzielę. Jednak zdaniem Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Pomorskiego istnieje konieczność bardziej szcze-

gółowych dyskusji na temat projektu. W związku z powyższym Urząd Mar-

szałkowski zastrzegł sobie możliwość ponownego zabrania głosu w dyskusji 

i ewentualnego przekazania dalszych opinii na temat omawianej ustawy.  

Z opinii przekazanej do ZWRP przez województwo lubuskie wynika, że 

Wydział Przedsiębiorczości Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki 

zwrócił się do projektodawców o przeprowadzenie szczegółowej analizy 

pozwalającej oszacować ewentualne zmiany w zatrudnieniu w sektorze handlu 

po wejściu w życie tejże ustawy. Najbardziej negatywną opinię zaprezentował 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, który wskazał na ujemne 

skutki niniejszego projektu na przychody uzyskiwane przez osoby prawne 

i fizyczne (prowadzące działalność gospodarczą). W konsekwencji oznaczać to 

będzie spadek wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i praw-

nych do budżetu państwa, a następnie do budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego4. Urząd Marszałkowski zaznacza, że przepisy projektu nie 

przewidują żadnych rekompensat dla jednostek samorządu terytorialnego 

z tytułu zmniejszonych dochodów5.  
  

Opinia Business Centre Club 
Zdaniem Business Centre Club (dalej jako: BCC) z powodu braku pre-

cyzji w prezentowaniu skutków regulacji utrudnione jest odniesienie się z eko-

nomicznego punktu widzenia do wskazanych przez projektodawców powo-

dów wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. Autorzy ustawy zastosowali 

argumenty przeróżnego pochodzenia, nie unikając także tych o religijnym 

rodowodzie (cyt: „Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy!”), 

czy ideologicznych, ujawniających się w krytyce konsumpcjonizmu. Jak za-

znaczył BCC, mimo że część obywateli uznających przykazania Kościoła by-

łaby gotowa poprzeć tego rodzaju program, należałoby zastanowić się nad po-

                                                      
4 Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 

2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 203 poz. 1966) jednostki samorządu terytorialnego mają udział 
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. 

5 Opinia Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej druk sejmowy nr 870 dostępny 
online pod adresem: 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/67309DD744B9EA89C12580490036A5C3/%24
File/870-003.pdf (data dostępu: 21.02.2018 r.). 



FONS 2018 / 1 (8) 26 

tencjalnymi kosztami i ryzykiem, jakie mogą nieść za sobą planowane zmiany. 

„Sprzedaż dóbr i usług stanowi końcowe ogniwo w długim i złożonym łańcu-

chu produkcji. Bez sprzedaży wynagrodzenia nie otrzymają nie tylko pracow-

nicy handlu ale także wszyscy inni, zatrudnieni w tym łańcuchu.”6. Bez wąt-

pienia zdają sobie z tego sprawę zarówno przedsiębiorcy, jak i kadra kierow-

nicza konkurujących ze sobą na rynku podmiotów gospodarczych. BCC wska-

zał również, że konsumenci mają coraz mniej czasu w ciągu tygodnia na po-

dejmowanie decyzji związanych z zakupem produktów trwałego użytku. 

W sytuacji wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę, pozbawiamy konsu-

mentów dodatkowego dnia na wybór właściwego urządzenia - co będzie sta-

nowiło ryzyko dla poziomu konsumpcji. Jeśli zaś chodzi o samych pracow-

ników, to zdaniem BCC na rynku jest wystarczająco dużo ofert pracy, które nie 

przewidują aktywności zawodowej w niedzielę. Należy również wskazać na 

konsekwencję w postaci konieczności zwolnienia nawet kilku tysięcy pracow-

ników w przypadku wprowadzenia projektu w życie. BCC uważa, że projekto-

dawcy pomijają fakt, że Polska obecnie stara się doścignąć pod względem eko-

nomii takie kraje jak Niemcy, Austria, Belgia bądź Norwegia właśnie poprzez 

wzrost wewnętrznej konsumpcji. Doprowadzając do zakazu handlu w niedzie-

lę, pozbawiamy się tylko wszelkich szans na ekonomiczne zbliżenie się do wy-

żej wymienionych państw. Podsumowując, zdaniem BCC polski rząd powi-

nien poważnie potraktować napływające ostrzeżenia, zanim zdecyduje się po-

pierać obecny projekt bądź podobne inicjatywy ustawodawcze w przyszłości7.  

 

Opinia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: PRP) wyrazili zdecy-

dowany sprzeciw wobec uchwalania tak ważnych ustaw bez przeprowadzenia 

konsultacji społecznych. PRP zaznaczyli, że projekt ustawy wpłynął do Rady 

26 września 2016 r., natomiast już 6 października odbyło się jego pierwsze 

czytanie. Zachowanie takie zostało uznane przez PRP za sprzeczne z konsty-

tucyjną zasadą dialogu społecznego, a także z naruszeniem formy przepro-

wadzenia konsultacji społecznych. W dalszej części opinii PRP zajęli negatyw-

                                                      
6 Opinia Business Centre Club druk sejmowy nr 870 dostępny online pod adresem: 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/BF8FD1AE076F284AC1258052002F9718/%24
File/870-006.pdf (data dostępu: 22.02.2018 r.). 

7 Ibidem 
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ne stanowisko w kwestii uchwalenia omawianej w niniejszej pracy ustawy. Ich 

zdaniem taka regulacja będzie niosła za sobą dotkliwe koszty społeczne (spa-

dek zatrudnienia i słabszy wzrost gospodarczy.), czego zdają się nie zauważać 

projektodawcy. Takie działanie może świadczyć o poważnych lukach w wie-

dzy z zakresu realiów ekonomicznych. PRP podkreślili, że zakazywanie hand-

lu w niedzielę jest swoistym naruszeniem swobody prowadzenia działalności 

gospodarczej, ale również ograniczeniem wolności osobistej obywateli. Praco-

dawcy wskazali również na wymiar praktyczny - projektodawcy praktycznie 

całkowicie zignorowali społeczno-gospodarcze skutki proponowanej regulacji 

- o czym może świadczyć mało skrupulatne przygotowanie Ocen Skutków 

Regulacji (PRP przytaczają tutaj selektywność, wręcz tendencyjność statystyk 

i danych mających służyć wyłącznie potwierdzeniu stawianych przez projekto-

dawców tez). Autorzy opinii zaznaczali, że w projekcie właściwie pominięto 

najbardziej liczną grupę obywateli - konsumentów, a to przecież ich głos po-

winien być jednym z kluczowych w tego rodzaju projektach legislacyjnych. 

Dlatego PRP wyrazili potrzebę przeprowadzenia wysłuchania publicznego na 

temat dotyczący ograniczenia handlu w niedzielę, a nawet referendum po-

twierdzającego aprobatę dla tego rodzaju rozwiązań prawnych8. 
 

Stanowisko Rz ądu w sprawie projektu   
Rząd, podobnie jak pozostałe ciała opiniodawcze, dostrzegł wagę pro-

blemu, jednak odmiennie ocenił wpływ ograniczenia handlu w niedzielę na 

społeczeństwo. Rada Ministrów stanęła na stanowisku, że projektowane roz-

wiązania mogą doprowadzić do wzmocnienia więzi społecznych, a zwłaszcza 

tych rodzinnych. Wśród zatrudnionych znajdują się przecież także młode mat-

ki, które siódmy dzień tygodnia mogą w całości wykorzystać na spędzenie 

czasu ze swoją rodziną. Zdaniem Rządu, takie rozwiązanie legislacyjne może 

również doprowadzić do zwiększenia popytu na wszelakie usługi kulturalne 

jak kino, teatr, filharmonia, a także te o charakterze sportowym czy turystycz-

nym. W swoim stanowisku Rada Ministrów trafnie zauważyła potrzebę „pogo-

dzenia interesów różnych środowisk”, co niekoniecznie znalazło odzwiercie-

                                                      
8 Opinia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej druk sejmowy nr 870 dostępny online 

pod adresem: 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/46CBF267882EA173C1258057003D1299/%24
File/870-007.pdf (data dostępu: 22.02.2018 r.). 
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dlenie w samej ustawie - próżno tutaj szukać zapowiadanego kompromisu 

między ekonomicznością przemawiającą za powstrzymaniem się od inge-

rowania w poprzedni porządek a aspektami kulturowymi czy światopoglą-

dowymi. Najbardziej kontrowersyjną konsekwencją wymienioną przez Rząd 

zdaje się być gorszy rozwój społeczny dzieci, osiąganie przez nich słabszych 

wyników w nauce, a także pogorszenie się ich stanu zdrowia. „Wolna od pracy 

niedziela daje wszystkim członkom rodziny możliwość� wspólnego odpoczyn-

ku i przywraca jej pierwotny sens związany ze świętowaniem tego dnia.”9. 
 

Formułowanie hipotez  
w zakresie podmiotów, korzy ści i kosztów  

Niniejsza praca została napisana w zgodzie i z wykorzystaniem 

metodyki badawczej stowarzyszenia „Fontes”. Zgodnie z zamieszczonymi 

w zasadach konkursu „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu 

i sposobu działania” instrukcjami, brane przeze mnie pod uwagę podmioty 

zostały podzielone na następujące kategorie: źródła, dysponenci, benefi-

cjenci i użytkownicy. 
 

1. Źródła: 
a. Konstytutywne - W omawianym przeze mnie przypadku z inicjatywą 

ustawodawczą wystąpił obywatelski komitet „Solidarność”. To on był 

głównym inicjatorem projektu, dbał o właściwy kierunek pomysłu, a także 

stale chronił pierwotnego jego kształtu.  
b. Rezolutywne - W przypadku tytułowego projektu legislacyjnego za „kata-

lizator” można bez wątpienia uznać społeczność zgromadzoną wokół Kościoła 

katolickiego. Niekoniecznie brali oni udział w nadawaniu kierunku procesu two-

rzenia omawianej ustawy, ale bez wątpienia stanowili swoisty trzon, to znaczy 

fundament całego pomysłu. Argumentem mogącym potwierdzić mój pogląd 

będą liczne odwołania w projekcie ustawy do treści Pisma Świętego czy świato-

poglądu o religijnym rodowodzie.  
c. Akcesoryjne - W omawianym przeze mnie przypadku nie dostrzegłem 

żadnych występujących źródeł akcesoryjnych. 

                                                      
9 Stanowisko Rządu do druku nr 870 dostępny online pod adresem: 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/106F4C649219510CC12580EC0046AD22/%24
File/870-s.pdf (data dostępu: 24.02.2018 r.). 
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2. Dysponenci: 
a. Konstytutywni - W przypadku omawianego przeze mnie projektu do 

dysponentów konstytutywnych będzie można zaliczyć Radę Ministrów, po-

nieważ od drugiej połowy marca to właśnie rząd rozpoczął przygotowania 

kompromisowej wersji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.  
b. Rezolutywni - Dysponenci rezolutywni mogą tutaj pokrywać się 

poniekąd ze źródłami konstytutywnymi.  
c. Akcesoryjni - W omawianym przypadku dysponentem akcesoryjnym mo-

gą być wszystkie ciała opiniodawcze, także te, których opinie starałem się pre-

zentować w początkowym rozdziale mojej pracy, tj. Business Centre Club, 

Związek Powiatów Polskich czy Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.  
d. Antydysponenci - Posłowie właściwie wszystkich ugrupowań 

politycznych, za wyjątkiem parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości.   

3. Beneficjenci:  
Podmiotem zbiorowym odnoszącym największe korzyści z wprowadzenia 

w życie regulacji zawartych w tytułowej ustawie będą przedstawiciele 

Kościoła katolickiego. Przemawiać może za tym fakt, że jest to instytucja, 

która odnosi największe zyski pieniężne właśnie w niedzielę. Przez 

otwarcie sklepów w ten dzień tygodnia zmniejsza się napływ ludzi do 

świątyń, a co za tym idzie, zmniejszają się również dochody.  

4. Użytkownicy:   
Osobami zmuszonymi poniekąd do działania w zgodzie z określonym sche-

matem wyznaczonym przez wprowadzaną ustawę będą przede wszystkim 

konsumenci. Zostaną oni zobowiązani do realizowania wszelkich zakupów 

po godzinach pracy bądź w inny niż niedziela dzień wolny. Kolejnym 

podmiotem zbiorowym  ponoszącym dolegliwości nowych regulacji będą 

przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową lub podobną. Oni na-

tomiast będą zobligowani do organizowania pracy z pominięciem niedziel. 

Podobnie sytuacja będzie wyglądała z pracownikami zatrudnionymi w pla-

cówkach handlowych.  

5. Korzyści: 
a. Mierzalne wskaźnikami ekonomicznymi:  
- Planowane zwiększone przychody z tytułu wszelakich usług kulturalnych, 

sportowych czy turystycznych.  
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b. Niemierzalne wskaźnikami ekonomicznymi: 
- Możliwość spędzenia wolnej niedzieli w gronie najbliższych.  
- Zadowolenie społeczności związanej z Kościołem katolickim.  

6. Koszty: 
a. Mierzalne wskaźnikami ekonomicznymi: 
- Drastyczne spadki przychodów z podatków dla Skarbu Państwa, a także 

Jednostek Samorządu Terytorialnego pochodzących od przedsiębiorstw 

handlowych.  

- Zauważalne zwolnienia w sektorze handlowym, a także we wszystkich 

innych, pokrewnych sektorach. 

- Możliwe obniżenie wynagrodzeń pracowniczych powiązanych ze zmniej-

szaniem się dochodów przedsiębiorstw handlowych. 

b. Niemierzalne wskaźnikami ekonomicznymi: 
- Próby omijania przepisów poprzez wprowadzanie do sklepów punktów 

bufetowych.  

- Obciążenie pracowników w pozostałe dni tygodnia przez co niedziela 

może stać się jedynie czasem przygotowania do pracowitego tygodnia. 

- Możliwy spadek zaufania do Rządu. 

- Możliwość nakładania na pracowników obowiązku pracy w tak ważne dla 

rodziny święta jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc. 

 

Omówienie kompletu normatywnego  
związanego z zapewnieniem pracownikom bran ży handlowej 
wolnej niedzieli.  

Rozpoczynając omawianie „kompletu normatywnego” warto byłoby 

wyjaśnić czym właściwie jest przytoczone pojęcie. P. Chmielnicki poprzez 

komplet normatywny rozumie  pełny schemat działania zmierzający do 

osiągnięcia określonego celu10. W niniejszym rozdziale pracy będę chciał 

zbadać, czy cel postawiony przez twórców ustawy z dnia 10 stycznia 2018 

r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni jest 

możliwy do osiągnięcia  przy wykorzystaniu zaproponowanych przez 

ustawodawcę środków.  

                                                      
10 M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak, Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokra-

tycznego państwa prawa, Białystok 2015, s. 195-196. 
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Po pierwsze należy zwrócić uwagę na niezwykle istotny szczegół, 

którym jest stopniowe wydłużanie się czasu pracy branży handlowej w inne 

niż niedziela dni tygodnia. 

Przy obecnie obowiązujących przepisach sklepy są czynne do godzi-

ny 21-22. Niewykluczone, że niedługo właściciele przedsiębiorstw handlo-

wych zdecydują się na wydłużenie czasu pracy nawet do godziny 24. Może 

dojść do paradoksalnej sytuacji, gdzie pracownicy niedzielę będą wykorzy-

stywać jedynie do wyspania się przed kolejnym, ciężkim dniem aktywności 

zawodowej. Po drugie ustawa podpisana przez Prezydenta zmieni kwestię 

dni wolnych w okresie świątecznym. Dotychczas aż 13 dni świątecznych 

w roku zostało zagwarantowane pracownikom branży handlowej. Zgodnie 

z obecnie obowiązującymi przepisami pracownicy cukierni, piekarni, kios-

ków, punktów handlowych mieszczących się na dworcach, a także poczt 

będą mogli być, na życzenie pracodawcy, zobowiązani do aktywności w tak 

ważne dla rodzin święta jak Boże Narodzenie i Wielkanoc11.  

Ostatecznie takie rozwiązanie prawne niekoniecznie musi odciążyć 

pracowników i zapewnić im spokojną niedzielę w towarzystwie najbliższych. 

Dlatego należy zaznaczyć, biorąc pod uwagę wszystkie dotychczas zaprezen-

towane materiały i opinie, że ustawa z założenia nastawiona na poprawę wa-

runków pracowników może prowadzić do zgoła odmiennych rezultatów. Po 

pierwsze, osoby zatrudnione w branży handlowej wcale nie będą miały więcej 

czasu dla rodziny mimo wolnych niedziel, na co wskazuje wydłużony czas 

pracy w pozostałe dni. Po drugie, bardzo prawdopodobną konsekwencją o ne-

gatywnym zabarwieniu jest redukcja etatów w przedsiębiorstwach handlowych.  

Na samym końcu warto jeszcze wspomnieć o próbach ominięcia omawia-

nych regulacji. Niektóre centra handlowe będą oferowały tzw. „showroomy” tj. 

miejsca, gdzie można przymierzać ciuchy, czy wypróbować wszelaki sprzęt AGD. 

Ewentualnych zakupów tych produktów będzie można dokonywać w internecie 

przy pomocy telefonu z zainstalowaną właściwą aplikacją. Osobami zatrudnio-

nymi w takich miejscach będą wyłącznie pracownicy ochrony odpowiedzialni 

za utrzymanie porządku, czego przepisy obecnie jeszcze nie zabraniają12.  

                                                      
11 Zob. https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/zakaz-handlu-w-niedziele-wszystko-

co-musisz-wiedziec/kmjvjq2 (data dostępu: 25.02.2018 r.). 
12 Zob. https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/zakaz-handlu-w-niedziele-sposoby-

na-ominiecie/cz0rjct (data dostępu: 25.02.2018 r.). 
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Podsumowanie - wnioski.   
Podsumowując wszystkie dotychczasowe rozważania dotyczące tytuło-

wej ustawy można dojść do wniosku, że deklarowany cel ustawodawcy nie po-

krywa się z realnym, dekodowanym z tego aktu normatywnego celem. W rze-

czywistości ustawa wygląda jak swoisty ukłon w kierunku Kościoła katolic-

kiego, który chciał uzyskać monopol na rodzinny sposób korzystania z czasu 

w niedzielę. Nie jest tajemnicą, że od wielu lat księża mocno krytykują kon-

sumpcjonizm naszego społeczeństwa i odradzają spędzanie tego przezna-

czonego na odpoczynek dnia tygodnia w galeriach handlowych. Trudno wydać 

jednoznaczną opinię na temat rzeczywistych powodów wpływających na taką 

właśnie postawę Kościoła. Można jedynie snuć przypuszczenia i lokować je 

wokół korzyści finansowych bądź chęci kontrolowania społeczeństwa, jednak 

są to tylko spekulacje.  

Rząd wraz z pomysłodawcami projektu zdawali się nie zauważać płyną-

cych zewsząd ostrzeżeń co do negatywnych konsekwencji wprowadzenia tejże 

ustawy. Jeśli rzeczywiście ich celem byłoby zapewnienie wolnego dnia pra-

cownikom branży handlowej, to z pewnością staraliby się nie robić tego kosz-

tem innych negatywnych konsekwencji. Takie ignorowanie widocznych pro-

blemów może tylko potwierdzić przypuszczenie co do ukrywania rzeczywis-

tego celu wprowadzenia tej konkretnej ustawy. 
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mgr Bartłomiej Hirth 

Analiza przyczyn i skutków nowelizacji  
ustawy o bezpiecze ństwie imprez masowych  
z dnia 11 wrze śnia 2015 roku 
 
Wstęp 

Bezpieczeństwo publiczne, jako zagadnienie prawne, nie stanowi jedno-

rodnej kategorii, co skutkuje brakiem jednomyślnego stanowiska w zakresie 

treści opatrywanej powyższym pojęciem. Dotychczas próby definiowania bez-

pieczeństwa publicznego były podejmowane wielokrotnie, liczni autorzy zga-

dzają się tu właściwie tylko w tym, iż omawiany termin charakteryzuje się tru-

dnością w nazwaniu, z uwagi na swoją nieokreśloność.  

Pojęcie bezpieczeństwa publicznego można odnaleźć w wielu aktach 

prawnych, a zakres jego stosowania systematycznie się zwiększa, co wynika 

przede wszystkim ze wzrostu roli tego bezpieczeństwa w aspekcie prawnym, 

społecznym i politycznym. Bezpieczeństwo publiczne jest współcześnie naj-

ważniejszą funkcją państwa, jest zadaniem władzy publicznej, które to zadanie 

posiada najdłuższy rodowód, bezpieczeństwo bowiem jest jedną z najważniej-

szych potrzeb człowieka.  

Nietrudno zauważyć, iż współczesny świat jest obciążony wieloma róż-

nymi zagrożeniami (do których należy zaliczyć konflikty zbrojne, przestęp-

czość i akty chuligaństwa, zamachy terrorystyczne, ataki cybernetyczne, prze-

stępstwa o charakterze gospodarczym i inne), które wynikają głównie z napięć 

ekonomicznych, politycznych czy religijnych. Warto zauważyć, iż procesy po-

lityczne, społeczne i gospodarcze mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo, 

w tym bezpieczeństwo publiczne. Obejmuje ono wszystkie sfery życia człowie-

ka, społeczeństwa i państwa jako całości, ale również funkcjonujących podmio-

tów gospodarczych, instytucji publicznych oraz organizacji społecznych. 

Obecne bezpieczeństwo zależy od wszystkich, nie tylko od państwa. Ka-

żde ludzkie zachowanie ma istotność na bezpieczeństwo własne jak i innych 

osób. Podobnie jak dbanie o nie, nie jest sprawą pojedynczego kraju. Staje się 

obowiązkiem jeszcze bardziej wspólnym, przeprowadzanym zarówno trady-

cyjnie – samodzielnie, jak i we współpracy – poza granicami, razem z innymi 

państwami. Na obecne bezpieczeństwo państwa trzeba więc spostrzegać w spo-



FONS 2018 / 1 (8) 34 

sób całościowy oraz dostrzegać w nim nie tylko wartości własne, rodzime, ale 

również powszechne, zbiorowe. Takie traktowanie bezpieczeństwa sprzyja 

kompleksowej ochronie państwa i obywateli.  

 

Podstawy prawne  
organizacji i zabezpieczenia imprez masowych 

Zasadniczym aktem prawnym, regulującym działania związane z or-

ganizacją imprez masowych jest wspomniana wcześniej ustawa o bezpie-

czeństwie imprez masowych. Zakres przedmiotowy tej ustawy jest szeroki 

i obejmuje przede wszystkim1: zasady postępowania, które są wymagane 

dla zagwarantowania bezpieczeństwa imprez masowych, warunki bezpie-

czeństwa tych wydarzeń, zasady oraz tryb w jakim wydaje się zezwolenia 

na organizację imprezy masowej, zasady gromadzenia oraz przetwarzania 

danych, które dotyczą imprez masowych i ich bezpieczeństwa, zasady od-

powiedzialności organizatora za szkody, które zostały wyrządzone w związku 

z daną imprezą masową. 

Należy pamiętać, że przepisów tej ustawy w przypadku nieodpłatnych 

imprez masowych, które są organizowane na obszarach zamkniętych, które 

to obszary pozostają w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych pod-

ległych, nadzorowanych lub podporządkowanych Ministrowi Obrony Na-

rodowej, Ministrowi Sprawiedliwości oraz ministrom właściwym ds. wew-

nętrznych oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego oraz kultury fi-

zycznej i sportu, w przypadku, gdy jednostki te stanowią organizatorów 

imprezy masowej w rozumieniu powyższej ustawy. 

Istotnym aktem prawnym jest tu również ustawa z 6 kwietnia 1990 o Po-

licji 2, w której zawarto regulacje dotyczące zadań oraz obowiązków funkcjo-

nariuszy w zakresie ochrony i bezpieczeństwa ludzi, jak również utrzymania 

tego bezpieczeństwa i porządku publicznego. W obowiązkach tych wymieniono 

również zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz przeciwdzia-

łanie wszelkim innym zjawiskom kryminogennym.  

                                                      
1 Art. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 
2 Dz.U.2016 poz. 1782. 
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Regulacje prawne dotyczące organizacji imprez masowych zawarte są 

również w ustawie o ochronie osób i mienia3; zaangażowanie takich służb (pry-

watnych) wymaga, by osoby ochraniające dane wydarzenie legitymowały 

się ważnym wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fiz-

ycznej4. Określono tu również wymagania, które stawia się kwalifiko-

wanym pracownikom ochrony, jak również zasady nadzoru nad funkcjo-

nowaniem takich podmiotów.  

Przepisy prawne dotyczące organizacji i przebiegu imprez masowych 

znaleźć można w wielu rozporządzeniach. Przykładem takiego aktu praw-

nego jest Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 marca 2010 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów 

imprez masowych5, które zobowiązuje organizatora imprezy masowej do 

wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia OC, stanowiącego zabezpiecze-

nie na wypadek wystąpienia ewentualnych szkód (wynikających z danego 

działania, zaniedbania lub zaniechania ubezpieczonego). Określono tu rów-

nież minimalne kwoty odszkodowań, które nie mogą być ograniczane przez 

towarzystwa ubezpieczeniowe; są one uwarunkowane rodzajem danej imprezy 

(najwyższe dotyczą imprez przeprowadzanych na otwartej przestrzeni). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 

lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania szkód poniesionych 

w związku z zabezpieczaniem imprez masowych oraz trybu wypłaty na-

leżnych z tego tytułu odszkodowań6 określa z kolei zasady ustalania szkód 

w wykorzystanym mieniu, jakie może ponieść Policja, Żandarmeria Woj-

skowa, PSP, służba zdrowia, itp. Szkody te wiążą się z działaniami podej-

mowanymi w ramach organizowanej i obsługiwanej imprezy masowej. 

W rozporządzeniu tym określono również tryb oraz wypłaty odszkodowań 

                                                      
3 B. Sitek, „Bezpieczeństwo imprez masowych w antycznym Rzymie na tle współczesnych 

rozwiązań”, Studia Ełckie, nr 13, 2011, s. 332. 
4 Art. 26, 27 ustawy o ochronie osób i mienia (Dz.U.2016 poz. 1432). 
5 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych z dnia 11 marca 2010 r. 
(Dz.U.2010 nr 54 poz. 323). 

6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania szkód poniesionych w związku z zabezpieczaniem imprez masowych oraz 
trybu wypłaty należnych z tego tytułu odszkodowań z dnia 31 lipca 2009 r. (Dz.U.2009 nr 
121 poz. 1006). 
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przysługujących za rzeczywiście wyrządzone szkody, a które wynikają z tytułu 

odpowiedzialności organizatora omawianego wydarzenia. 

Istotnym aktem prawnym w analizowanej kwestii jest również Roz-

porządzenie Rady Ministrów z 30 sierpnia 2011r. w sprawie wymogów, 

jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porząd-

kowe i służby informacyjne7. Przepisy te dotyczą wyszkolenia i wyposa-

żenia tych służb, ale również warunków i sposobów działania służb, a tak-

że upoważnienie oraz metody stosowane w trakcie procedury sprawdzania 

oraz legitymowania uczestników imprezy masowej (wraz ze sprawdzaniem 

bagaży i odzieży). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 11 maja 1983 r. w spra-

wie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych 

na tereny objęte zakazem ich wnoszenia8. Regulacje te zakazują uczest-

nikom imprez masowych wnoszenia na stadiony i inne obiekty, napojów 

alkoholowych lub przekazani ich do depozytu. Obejmują również zapis, 

zgodnie z którym służbom porządkowym przydzielono prawo odmowy 

prawa wejścia na teren imprezy masowej osobom, które podejrzewa się 

o zamiar wniesienia napojów alkoholowych.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 marca 

2010 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji doty-

czących bezpieczeństwa imprez masowych9 z kolei precyzuje warunki i sposoby 

przekazywania informacji związanych z bezpieczeństwem imprez maso-

wych przez właściwe podmioty. Przekazanie danych odbywa się w oparciu 

o przygotowaną wcześniej kartę rejestracyjną, której wzór określa Rozpo-

rządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 października 

2004 r. w sprawie wzorów karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty od-

                                                      
7 Rozporządzenie Rady w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw 

bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne z dnia 30 sierpnia 2011 r. 
(Dz.U.2011 nr 183. poz. 1087). 

8 Rozporządzenie Ministra Spraw w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia 
napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia z dnia 11 maja 1983 r. 
(Dz.U.1983 nr 25 poz. 105 ze zm.). 

9 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobów i warun-
ków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych z dnia 2 marca 
2010 r. (Dz.U.2010 nr 54 poz. 329 ze zm.). 
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powiedzi10. Regulacje prawne wprowadzają odpowiednie wzory, które sta-

nowią niezbędną dokumentację, wykorzystywaną w procesie obiegu infor-

macji pomiędzy Komendantem Głównym Policji oraz podmiotami zobo-

wiązanymi i uprawnionymi w zakresie bezpieczeństwa masowych imprez.  

Kolejnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji z 24sierpnia 2007 r. w sprawie masowych 

imprez sportowych, w stosunku do których nie stosuje się przepisów doty-

czących gromadzenia i przetwarzania informacji11. Przedstawiono tu ro-

dzaje imprez masowych (sportowych), w przypadku których nie znajdują 

zastosowania przepisy dotyczące gromadzenia oraz przetwarzania infor-

macji związanych z bezpieczeństwem; są to m.in. akrobacje lotnicze, 

alpinizm jaskiniowy, akrobatykę, badminton, baseball, biathlon letni oraz 

zimowy, biegi na orientację, tzw. bikejoring, bilard angielski, bobsleje, boks, 

sportowy brydż, canicross, cyklotrial oraz curling, fitness, gimnastykę spor-

towa i artystyczną, golf oraz hokej na łyżworolkach. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 

października 2004 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez ma-

sowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestru-

jących obraz i dźwięk12 określają sposoby, w jakie organizatorzy omawia-

nych wydarzeń powinny dokonywać rejestracji przebiegu imprez maso-

wych, ale również wymogi techniczne, które powinny spełniać urządzenia 

rejestrujące, pozwalające na późniejsze zastosowanie obrazu oraz dźwięku 

podczas postępowania dowodowego w stosunku do osób, które dopuściły 

się zakłócenia przebiegu imprezy masowej i których zachowanie zagrażało 

uczestnikom (lub ich mieniu) takiego wydarzenia. 

                                                      
10 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów karty reje-

stracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi niezbędnych do przekazywania i gromadzenia 
informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych z dnia 18 października 
2004 r. (Dz.U.2004 nr 232 poz. 2337 ze zm.). 

11 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie masowych 
imprez sportowych, w stosunku do których nie stosuje się przepisów dotyczących 
gromadzenia i przetwarzania informacji z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.2007 nr 163 
poz. 1162 ze zm.). 

12 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu 
utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z dnia 28 października 2004 r. (Dz.U.2004 nr 
243 poz. 2438 ze zm.). 
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Organizacja imprez masowych jest również uregulowana w tzw. planach 

zagospodarowania przestrzennego, na podstawie ustawy o planowaniu i zagos-

podarowaniu przestrzennym13. Plany te powinny bowiem przewidywać tereny, 

które będą przeznaczone na prowadzenie omawianych wydarzeń, ale również 

obszary, na których imprezy te organizowane być nie mogą.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 13 

sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku 

powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie 

imprezy masowej14 określa z kolei elementy instrukcji postępowania w przy-

padku pożaru bądź innego miejscowego zagrożenia podczas imprezy ma-

sowej i w jej miejscu, charakterystykę opisu graficznego planu obiektu lub 

terenu, a także wykorzystywanych w nim oznaczeń. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 

sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązku osobistego 

stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu okreś-

lonym przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy 

masowej15 precyzuje z kolei sposób wykonywania orzeczonego za wykro-

czenie lub przestępstwo obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce 

organizacyjnej Policji lub w innym miejscu, wskazanym przez właściwego 

ze względu na miejsce zamieszkania osoby ukaranej albo skazanej komen-

danta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, w czasie trwania 

imprezy masowej. 

Ponieważ Polska od ponad dekady jest członkiem Unii Europejskiej, 

obowiązuje ją również prawodawstwo unijne, do którego (w omawianym 

zakresie) należą przede wszystkim: 

                                                      
13 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (Dz.U. -

2017 poz. 1073). 
14 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu ins-

trukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego za-
grożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej z dnia 13 sierpnia 2009 r.(Dz.U.2009 
nr 135 poz. 1113). 

15 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu wy-
konywania obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub 
w miejscu określonym przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy 
masowej z dnia 3 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2009 nr 125 poz. 1039). 
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- Decyzja Rady z 25 kwietnia 2002 r. dotycząca bezpieczeństwa w związku 

z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym16- zobowiązuje 

ona państwa członkowskie do wyznaczenie tzw. narodowego punktu infor-

macyjnego o charakterze policyjnym dla piłki nożnej (NFIP). Punkty te 

mają na celu wymienianie istotnych informacji oraz podejmowanie między-

narodowej współpracy policyjnej podczas organizacji międzynarodowych 

meczów piłki nożnej, 

- Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie 

imprez sportowych, w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej 

w Strasburgu z 19 sierpnia 1985 r.17- konwencja ta ma na celu przeciw-

działanie oraz kontrolowanie zjawiska przemocy i wybryków chuligańs-

kich, które zachodzą podczas sportowych imprez masowych. Zgodnie z tą 

konwencją, strony zaangażowane powinny podjąć działania koordynujące 

politykę i czynności, które są podejmowane przez odpowiednie organy rzą-

dowe i publiczne instytucje, 

- Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 4 grudnia 2006 r. w sprawie zaktu-

alizowanego podręcznika zaleceń w zakresie międzynarodowej współpracy 

policyjnej oraz w zakresie działań prewencyjnych i kontrolnych związa-

nych z aktami przemocy i zakłóceniami porządku podczas międzynaro-

dowych meczów piłki nożnej, które dotyczą co najmniej jednego państwa 

członkowskiego18 - nakłania się tu państwa członkowskie do dalszego 

wzmacniania współpracy policyjnej, która dotyczy meczów piłki nożnej, 

jak również prezentuje podręcznik, w którym zawarto przykłady metod 

pracy w tym zakresie. 

Jak wynika z powyższej analizy, bezpieczeństwo imprez masowych jest 

szeroko regulowane aktami o charakterze państwowym i międzynarodowym, 

które wskazują organizatorom tych wydarzeń w jaki sposób dbać o to bezpie-

                                                      
16 Decyzja Rady Unii Europejskiej dotycząca bezpieczeństwa w związku z meczami piłki 

nożnej o charakterze międzynarodowym z dnia 25 kwietnia 2002 r. (2002/348/WSiSW). 
17 Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez 

sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu z dnia 
19 sierpnia 1985 r. (Dz.U.1995 nr 129 poz. 625). 

18 Rezolucja Rady UE w sprawie zaktualizowanego podręcznika zaleceń w zakresie mię-
dzynarodowej współpracy policyjnej oraz w zakresie działań prewencyjnych i kontrol-
nych związanych z aktami przemocy i zakłóceniami porządku podczas międzynaro-
dowych meczów piłki nożnej, które dotyczą co najmniej jednego państwa członkows-
kiego z dnia 4 grudnia 2006 r. (2006/C 322/01). 
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czeństwo, jakie wyposażenie jest tu wymagane i jakie czynności można podej-

mować w razie wystąpienia zagrożeń. Podjęte dotąd działania prawne miały na 

celu zagwarantowanie jak największego bezpieczeństwa uczestników imprez 

masowych w obliczu zmieniających się warunków ich organizacji. 

Szczególne znaczenie w omawianym zakresie pełnią tu służby 

porządku publicznego oraz służby porządkowe, które zostały omówione w 

dalszej części tekstu. 

 

Geneza i przebieg prac nad nowelizacj ą ustawy 
Stabilność jest jedną z najbardziej pożądanych cech każdego systemu 

prawnego w ramach funkcjonowania każdego demokratycznego państwa 

prawa. Dlatego też utrzymanie stabilności wiąże się tak nieprzerwanie z za-

ufaniem społeczeństwa do właściwych organów państwowych w zakresie 

wykonywanych przez nich kompetencji legislacyjnych. Niestety w Polsce, 

występuje brak ściśle określonych reguł odnoszących się do dopasowania 

skali planów legislacyjnych do indywidualnych możliwości parlamentu 

i rządu. Uzasadnienie opracowywanych projektów ustaw są niestety nie-

rzadko opisane w sposób bardzo zwięzły i oszczędny w konkrety. Koniecz-

ność wprowadzania nowelizacji do już istniejących ustaw, co do zasady 

z uwagi na ich złą jakość i treść, powoduje coraz to większą destabilizację 

obowiązującego systemu prawnego19. 

Analizując stanowisko przyjęte przez Radę Ministrów, wobec komi-

syjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez maso-

wych oraz niektórych innych ustaw, przedstawione przez Ewę Kopacz dla 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Radosława Sikorskiego, można 

zauważyć iż w ocenie Rządu nastąpiła w ostatnich latach znacząca poprawa 

stanu bezpieczeństwa imprez masowych, co jest wynikiem stosowania przez 

administrację rządową, organizatorów jak również służby porządku pub-

licznego przepisów obowiązującej dotychczas ustawy o bezpieczeństwie 

imprez masowych. Zdaniem Rady Ministrów wszelkie zmiany wprowa-

dzane do istniejącej ustawy powinny następować wyłącznie po dokładnej 

analizie skutków jakie nowelizacja ustawy mogłaby przynieść dla zapew-

                                                      
19 M. Moras, P. Kroczek, ,,Nowelizacja „Zasad techniki prawodawczej”: przepisy epizo-

dyczne”, Forum prawnicze, Nr 33, 2016 , s. 7 
http://www.forumprawnicze.eu/attachments/article/178/Moras_Kroczek.pdf (17.09.2017). 
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nienia utrzymania porządku publicznego oraz bezpieczeństwa podczas imp-

rez masowych. Wprowadzane zmiany nie powinny naruszać dotychczas 

obowiązujących zasad i norm, na mocy których to organizator odpowiada 

za bezpieczeństwo w określonym czasie, w wyznaczonym miejscu imp-

rezy. W stanowisku Rządu podkreślono również, iż dotychczasowy poziom 

bezpieczeństwa w trakcie meczów piłki nożnej nie jest zadowalający, gdyż 

ciągle dochodzi do przypadków, kiedy to podczas meczu piłki nożnej 

notowane są przypadki łamania prawa oraz występują zdarzenia o chara-

kterze ściśle chuligańskim.  

Rząd w większości zaproponowanych zmian w projekcie ustawy o zmia-

nie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw 

(druk 2857) przyjął pozytywne stanowisko, natomiast w przypadku niektórych 

rozwiązań, jego stanowisko było negatywne, gdyż wnosił zastrzeżenia istotne 

z punktu widzenia konieczności odpowiedniego zabezpieczania imprez maso-

wych. Zastrzeżenia odnosiły się do następujących rozwiązań: 

- Bardziej elastycznego sposobu naliczania wymaganej przez zapisy ustawy 

minimalnej liczby członków należących do służb porządkowych 

organizatora imprezy o podwyższonym ryzyku – projektodawca formułując 

artykuł założył trwałe zmniejszenie liczebności służb porządkowych, wg 

rządu taki stan rzeczy mógł doprowadzić do sytuacji w której należałoby 

zaangażować dużo więcej sił i środków policyjnych niż dotychczas, tym 

samym zmniejszyć odpowiedzialność organizatora imprezy na koszt orga-

nów policji. 

- Rezygnacji z gromadzenia oraz przetwarzania przez organizatora imprezy 

masowej danych odnoszących się do identyfikacji osoby poprzez wizeru-

nek twarzy na „karcie kibica” – w opinii rządu konieczne jest zapewnienie 

skutecznej identyfikacji osób, które wchodzą na teren stadionu, a zniesienie 

obowiązku gromadzenia wizerunku twarzy nie powinno być równoznaczne 

z sytuacją w której odbierane jest organizatorowi prawo do gromadzenia 

takich wizerunków. 

 -Wykreślenia danych, gromadzonych w systemach na indywidualny wnio-

sek uczestnika imprezy masowej – w tym przypadku meczu piłki nożnej – 

w opinii rządu nie można było dopuścić do sytuacji ,w której dane gro-

madzone w systemach miały być kasowane na prośbę wnioskodawcy. 

Mogłoby to prowadzić do absurdalnych sytuacji w których w systemach 
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przetwarzane byłyby ciągle dane tych osób które takowego wniosku nie 

złożyły, a które faktycznie od wielu lat nie uczestniczyły już w żadnym 

meczu piłkarskim. 

 Skrócenia wyznaczonego terminu na złożenie przez organizatorów imprez 

masowych wniosków o wydanie zezwolenia na zrealizowanie oraz przepro-

wadzenie takowej imprezy. Zaproponowana przyspieszona wersja złożenia 

takiego wniosku wg opinii Rządu nie jest zgodna z dotychczasowymi prze-

pisami ustawy. 

- Kwalifikowania imprezy masowej jako imprezy masowej podwyższonego 

ryzyka – w opinii Rządu przepis ten funkcjonował w niezmienionej wersji 

od 5 lat - nie został zmieniony przez żadną z czterech dotychczasowych 

nowelizacji tej ustawy, a wprowadzenie w treści sformułowania „organ mo-

że stwierdzić” zdaniem Rady Ministrów może doprowadzić do sytuacji 

w której dojdzie do znacznego zmniejszenia w stosunku do znaczenia opi-

nii komendantów powiatowych Policji (miejskich, rejonowych), którzy 

swoje opinie opisują w sposób kompleksowy analizując przewidywane 

w związku z organizacja imprezy masowej zagrożenia. 

- Objęcia ochroną prawnokarną pracowników służb porządkowych wzorem 

stosowanej ochrony przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu pod-

czas napaści – w opinii Rządu zaproponowanie i stworzenie nowego prze-

pisu związanego z typem czynu zabronionego, wydaje się być niezasadne 

z tytułu obowiązujących przepisów prawa. 

Rada Ministrów pozytywnie, poza wyjątkami przedstawionymi po-

wyżej oceniła złożony projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 

imprez masowych oraz niektórych ustaw (druk nr 2857), gdyż ma na względzie 

konieczność zapewnienia i utrzymania właściwego poziomu bezpieczeńs-

twa podczas organizowanych imprez masowych, również tych o podwyż-

szonym ryzyku. Dodatkowo Rząd wnioskował do projektodawców o wery-

fikację zgłaszanych uwag oraz wnikliwszą analizę zaznaczonych w pro-

jekcie problemów związanych z wpływem poszczególnych regulacji na 

stan bezpieczeństwa podczas trwania imprezy masowej20. 

Przyglądając się pełnemu zapisowi przebiegu posiedzenia Komisji 

Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 
                                                      
20 http://senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatposiedzeniatematy/2655/.../2857-s.pdf 

(17.09.2017). 
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z 19 marca 2015r. obradującego pod przewodnictwem posła Ireneusza 

Rasia z PO, można zauważyć iż biorący w posiedzeniu uczestnicy jedno-

głośnie opowiedzieli się za powołaniem nadzwyczajnej podkomisji do 

rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpie-

czeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2857). 

W zwołanym posiedzeniu wzięli udział: Podsekretarz stanu w Mini-

sterstwie Sportu i Turystyki Pani Dorota Idzi wraz z współpracownikami, 

Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego w Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych Pan Mirosław Hakiel wraz z współpracownikami, 

Dodatkowo w posiedzeniu wzięli również udział pracownicy Kancelarii 

Sejmu: Tomasz Czech – legislator z Biura Legislacyjnego oraz Anna 

Pilarska, Anna Czechowska, Jacek Karolak, Krzysztof Majer – z sekre-

tariatu Komisji Sejmowych w Biurze Komisji Sejmowych. 

Posiedzenie wspólne komisji otworzył przewodniczący poseł Irene-

usz Raś i wskazał główny cel zgromadzenia, czyli zebranie zgromadzenia 

z powodu rozpatrzenia wniosku o powołanie komisji nadzwyczajnej do 

rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeńs-

twie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw. Został zapropo-

nowany oraz jednocześnie zgodnie przez dwudziestu ośmiu posłów przyję-

ty skład podkomisji:  

- 4 osoby z Platformy Obywatelskiej: Ireneusz Raś, Roman Kosecki, Jakub 

Rutnicki, Roman Kaczor 

- 2 osoby z Prawa i Sprawiedliwości: Grzegorz Janik, Antoni Błądek 

- 1 osoba z Sojuszu Lewicy Demokratycznej: Jan Cedzyński 

- 1 osoba z Polskiego Stronnictwa Ludowego: Mirosław Pawlak21.  

Przechodząc do analizy przebiegu prac legislacyjnych, Sejm uchwalił 

zaopiniowana ustawę na 96. posiedzeniu, które odbyło się 10 lipca 2015 r., 

w oparciu o złożony kolejny projekt komisyjny (druk nr 2874). Projekt no-

welizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych został skierowany do 

Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Spraw Wewnętrz-

nych, która dniem 10 czerwca 2015r. sformułowała i przedstawiła swoje 

sprawozdanie wraz ze zmianami. 

Do najistotniejszych zmian można było zaliczyć: 
                                                      
21 http://orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/F51CAA900360A011C1257E12004FBA72/%24File/044

1307.pdf (17.09.2017). 
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- rezygnacja z przepisu uprawniającego wnioskodawcę do odwołania się od zasto-

sowania nałożonych zakazów klubowych do właściwego sądu administracyjnego 

- rezygnację z dodania definicji przejazdu zorganizowanych grup członków 

masowej imprezy sportowej, 

- rezygnację z przepisu, który uprawnia organizatora do odmowy wstępu 

członkowi imprezy, w przypadku gdy w ocenie organizatora może stworzyć 

zagrożenie dla funkcjonowania i bezpieczeństwa imprezy masowej, 

- rezygnację przepisu związanego z dodaniem zapisów sankcjonujących 

znieważenie członka służb porządkowych lub informacyjnych. 

Podczas II czytania ustawy, złożono poprawkę, która to bezpośrednio 

wprowadzała zmiany do projektu poprzez nowy przepis art. 17a, który 

odnosił się do określenia zasady udostępniania miejsc stojących podczas 

meczów piłki nożnej. Podczas III czytania, na 96. posiedzeniu Sejm 

uchwalił ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych wraz z poprawką22. 

Cały proces legislacyjny uchwalenia ustawy o bezpieczeństwie 

imprez masowych przedstawiał się w sposób ukazany w tabeli 1.  

Z dniem 26 listopada 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy 

o bezpieczeństwie imprez masowych. Miała ona ułatwić kibicom wejście 

na stadion. Ustawa została podpisana przez prezydenta 6 października 2015 

r. i zaczęła obowiązywać po upływie 30 dni od jej ogłoszenia. 

Nowelizacja stała się obszernym dokumentem, obejmującym zmianę 

ponad 20 dotychczasowo funkcjonujących przepisów. Była tym samym swoistą 

rewolucją na płaszczyźnie organizowania imprez masowych, głównie przez 

przedsiębiorców. W zwięzłym skrócie, dotykała przede wszystkim problemu 

organizacji meczów piłki nożnej, a jej zmiany odnosiły się przede wszystkim do 

ułatwienia nabycia biletów na mecz, gdyż nastąpiła rezygnacja z obowiązku 

gromadzenia na kartach kibicowskich wizerunku twarzy23. 

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez maso-

wych, która za uchwaleniem nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych była inicjatywą Komisji Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu oraz 

                                                      
22 B. Mandylis, ,,Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

oraz niektórych innych ustaw”, -
http://senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/3123/plik/1006.pdf (17.09. 2017). 

23 http://www.wprost.pl/522951/Zmiany-w-przepisach-o-bezpieczenstwie-imprez-
masowych (19.09.2017). 
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Komisji Spraw Wewnętrznych, w odpowiedzi na postulaty Ekstraklasy SA 

oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 26 września 2013 roku powołała 

do działania Podkomisję nadzwyczajna do przygotowania projektu ustawy 

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych24. Za ustawą opowie-

działo się w Sejmie 416 posłów, przeciw nowelizacji zagłosowało trzech posłów, 

a wstrzymało się czterech. Wnioskodawcom zależało przede wszystkim na 

złagodzeniu obowiązujących przepisów, oraz walce z chuliganami25. 

 

Tabela 1. Przebieg procesu legislacyjnego Komisyjnego projektu ustawy o 

zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych 

innych ustaw 

PRZEBIEG PROCESU LEGISLACYJNEGO KOMISYJNEGO PROJEKTU 

USTAWY O ZMIANIE USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ 

MASOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW 

ROK 2014 

Data Podejmowana czynność 

12 września 2014 Projekt wpłynął do Sejmu – druk 2857 

29 października 2014 Projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu 

26 listopada 2014 

I Czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu 

Nr posiedzenia: 80 

Skierowano do: Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i 

Turystyki oraz Komisji Spraw Wewnętrznych 

ROK 2015 

10 kwietnia 2015 

Wpłynęło stanowisko rządu 

Praca w poszczególnych komisjach po I Czytaniu 

projektu 

26 maja 2015 Sprawozdanie podkomisji 

10 czerwca 2015 
Sprawozdanie komisji druk nr 3485 

Sprawozdawca: Ireneusz Raś 

                                                      
24http://senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatposiedzeniatematy/2655/.../2857-s.pdf 

(17.09.2017). 
25http://sport.wp.pl/kat,1715,title,Sejm-znowelizowal-ustawe-o-bezpieczenstwie-imprez-

masowych,wid,17699623,wiadomosc.html?ticaid=119e9e&_ticrsn=3 (19.09.2017). 
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Wniosek komisji: załączony projekt ustawy o 

bezpieczeństwie imprez masowych 

23 czerwca 2015 

II Czytanie projektu na posiedzeniu Sejmu 

Nr posiedzenia: 95 

Głosowanie: całość projektu ustawy 

Wynik: 416 za, 3 przeciw, 4 wstrzymało się 

Decyzja: uchwalono 

Komentarz: poprawka 

10 lipca 2015 Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu 

7 sierpnia 2015 

Stanowisko Senatu 

Uchwała Senatu druk nr 3822 

Senat wniósł poprawki 

Skierowano do: Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i 

Turystyki oraz do Komisji Spraw Wewnętrznych dnia 11 

sierpnia 2015 

Praca w komisjach nad stanowiskiem Senatu 

9 września 2015 

Sprawozdanie komisji 

Sprawozdawca: Ireneusz Raś 

Wniosek komisji: przyjąć poprawki 

11 września 2015 

Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu 

Nr posiedzenia: 99 

Decyzja: przyjęto poprawki 

15 września 2015 Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu 

6 października 2015 

Prezydent podpisał ustawę 

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. poz. 1707 

Uchwalono na posiedzeniu nr 99 dnia 11 września 2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2857 (21.09.2017) 

 

Powołując się na wypowiedź dr Mateusza Dróżdża radcy prawnego 

z Katedry Prawa Gospodarczego Uczelni Łazarskiego, który podczas 

rozmowy z agencją Newseria Biznes, powiedział że: ,,Wprowadzane przez 
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nowelizację zmiany mogą mieć szerokie korzyści dla sektora biznesowego, 

gdyż przewiduje się ułatwienie procedury sprzedaży biletów na organizo-

wane mecze piłkarskie, a to z kolei bezpośrednio przełoży się na większy 

zysk organizatora”. Zdaniem Dróżdża nowelizacja jest krokiem w odpo-

wiednim kierunku, nie mniej jak to rozmówca podkreślał podczas rozmo-

wy, nadal uważa że to nie koniec i konieczne będą dalsze ułatwienia na 

płaszczyźnie kibic – mecz piłkarski26. 

Wyjątkowo znowelizowana ustawa odchodzi od bardzo surowych 

regulacji w sferze identyfikacji kibiców i sprzedaży biletów oraz karnetów. 

Zgodnie z nowymi przepisami kibic, który chce się dostać na stadion nie 

będzie zobowiązany wcześniej pojawić się w siedzibie klubu, czy też robić 

sobie odpowiedniego zdjęcia. Zakupu biletu na każde wydarzenie sportowe 

będzie można dokonać w kasie, przez internet bądź aplikację mobilną po 

podaniu danych, jak np.:  

- imię,  

- nazwisko, 

- numer PESEL.  

Tak zakupiony bilet będzie ważny przy jednoczesnym okazaniu dowodu 

tożsamości. 

 

Ustawa, ta wprowadza nowe zmiany związane z organizacją imprez 

masowych, w tym imprez sportowych oraz zakresem odpowiedzialności za 

naruszenie prawa. Przepis obejmuje również regulację wykonującą wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu stanowiącego podstawę 

prawną wydawania poleceń uczestnikom imprezy masowej (wyrok TK 

z dnia 20 maja 2014 r. sygn. K17/13) Zmiany dotyczące organizacji imprez 

masowych zawiera m.in. zakaz do trzech najwyższych ligowych klas meczy 

obowiązku posiadania elektronicznych systemów identyfikacyjnych, umo-

cowanie bezpośrednio w ustawie działania istniejących obecnie na pozio-

mie wojewódzkim zespołów do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, 

wskazanie że regulamin obiektu opracowuje podmiot nim zarządzający, 

a także ograniczenie zakresu przetwarzanych danych uczestnika meczu 

piłki nożnej. Zgodnie z wskazaną regulacją, osobie ukaranej zakazem klu-
                                                      
26http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zmiany-w-przepisach-o-bezpieczenstwie-imprez-

masowych-7281629.html (19.09.2017). 
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bowym służy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 

do podmiotu, który zastosował zakaz klubowy. Od decyzji o zastosowaniu 

zakazu klubowego osobie nim ukaranej służy skarga do wojewódzkiego 

sądu administracyjnego. Zniesiona pozostaje opcja ukarania za czyn pole-

gający na nieznacznym ograniczeniu możliwości rozpoznania wizerunku. 

Przepis ten przewiduje również odpowiedzialność karną za czynną napaść 

na członka służby porządkowej albo informacyjnej podczas imprezy ma-

sowej oraz rozszerza zakres stosowania podstaw orzeczenia zakazu wstępu 

na imprezę masową (obligatoryjnego w przypadku imprez sportowych).  

 

Stanowisko Rz ądu RP  
wobec proponowanych przez nowelizacj ę zmian 

Według projektu ordynacji o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych oraz niektórych innych ustaw, powstał z inicjatywy sejmowej Ko-

misji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, która w odpowiedzi na postulaty 

Ekstraklasy SA i Polskiego Związku Piłki Nożnej ponadto wychodząc z zało-

żenia, że porządek na imprezach masowych, w tym na stadionach piłkarskich 

ulega systematycznej poprawie, w dniu 26 września 2013 roku powołała pod-

komisję nadzwyczajną do przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy 

o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Z punktu widzenia Rządu poprawa stanu bezpieczeństwa imprez ma-

sowych w minionych latach jest rezultatem stosowania przez administrację 

rządową, służby porządku publicznego oraz organizatorów przepisów obo-

wiązującej ustawy, w związku z czym wprowadzenie zmian powinno nastąpić 

po dokładnej analizie ewentualnych ich skutków dla zapewnienia bezpieczeńs-

twa imprez masowych oraz utrzymania porządku publicznego w związku 

z nimi. Jednocześnie nie powinny one łamać zasady, iż to organizator jest od-

powiedzialny za bezpieczeństwo w miejscu w czasie trwania imprezy masowej, 

a przyjęcie rozwiązań polegających na ograniczeniu wymogów formalnych 

i organizacyjnych nałożonych na organizatora nie może odbywać się kosztem 

bezpieczeństwa imprezy oraz jej uczestników.  

Trzeba również podkreślić, iż stan przestrzegania prawa w trakcie 

imprez masowych, a w szczególności meczów piłki nożnej nie jest w pełni 

zadowalający – nadal na obiektach piłkarskich oraz w związku z meczami 
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piłki nożnej dochodzi do licznych przypadków łamania prawa oraz zdarzeń 

o charakterze chuligańskim.  

Uwzględniając wyżej wymienione uwagi, Rząd zajmuje korzystne 

stanowisko wobec większości proponowanych rozwiązań, które są zawarte 

w projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2857), jednak część z nich ocenia 

negatywnie, a do części wnosi zastrzeżenia istotne z uwagi na konieczność 

skutecznego zabezpieczenia imprez masowych: 

1. Rząd, zgadzając się do co zasady, na opcję obniżenia liczby członków służby 

porządkowej będących na imprezie masowej podwyższonego ryzyka w stosun-

ku do obecnych regulacji, zajmuje negatywne stanowisko wobec art. 1 pkt 3 lit. 

a projektu dotyczącego art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy, który zakłada w inny sposób 

obliczania liczby członków służby porządkowej w przypadku imprezy masowej 

podwyższonego ryzyka. Pomysł ten zakłada trwałe obniżenie minimalnej licze-

bności służby porządkowej, jaką zobowiązany jest zapewnić organizator impre-

zy masowej podwyższonego ryzyka.  

Według aktualnie obowiązującej ustawy o bezpieczeństwie imprez maso-

wych, to właśnie członkowie służby porządkowej są pierwszymi osobami działa-

jącymi na rzecz bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w czasie, jak i w miejs-

cu trwania imprezy masowej. Wówczas gdy w chwili działania, służby porząd-

kowe są nieskuteczne, organizator albo kierownik do spraw bezpieczeństwa wy-

stępuje do Policji o udzielenie mu dodatkowej pomocy.  

Wprowadzenie powyższej zmiany, a tym samym obniżenie ilości człon-

ków służby porządkowej w przypadku imprezy masowej podwyższonego ry-

zyka, może skutkować koniecznością zaangażowania znacznie większych sił 

i środków policyjnych niż dotychczas. Zarazem, deregulacja pracy pracownika 

ochrony może mieć wpływ na poziom wyszkolenia członków służby porząd-

kowej i skutkować obniżeniem poziomu bezpieczeństwa imprez masowych. 

Element ten może do tego stopnia spowodować realne ryzyko zwiększenia 

liczby interwencji policyjnych w miejscu i czasie trwania imprez masowych 

podwyższonego ryzyka oraz konieczność zwiększenia sił i środków policyjnych 

przydzielonych do zabezpieczenia tego typu imprez. Co więcej, zgodnie z roz-

porządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie warun-

ków jakie powinni dopełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby po-

rządkowe i służby informacyjne, służby organizatora powinny być przeszkolone 
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w zakresie ochrony przeciwpożarowej imprezy masowej. Redukcja ilości tych 

służb, prawdopodobnie przyczyni się do sytuacji, w której część z tych służb 

będzie musiała zostać zastąpiona bezpośrednim użyciem funkcjonariuszy Pań-

stwowej Straży Pożarnej celem zabezpieczenia imprezy masowej. W związku 

z powyższym, Rząd zważa za korzystne przyjęcie takiego rozwiązania, które 

w szczególności nie obniży poziomu bezpieczeństwa w miejscu i w czasie 

trwania imprezy masowej podwyższonego ryzyka.  

Według Rządu, obniżenie ilości członków służby porządkowej na im-

prezie masowej podwyższonego ryzyka powinno następować decyzją or-

ganu, podejmowaną na wniosek organizatora, na podstawie analizy ryzyka 

oraz po uzyskaniu opinii właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej 

Policji, jednak liczba członków służby porządkowej powinna być zwięk-

szana przynajmniej o 200% w stosunku do liczby określonej zgodnie z art. 

6 ust.2 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W propozycji 

tego rezultatu organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy 

masowej ustalałby minimalne wymagania w zakresie liczby członków 

służby porządkowej.  

2. Rząd może zgłosić zastrzeżenia co do art. 1 pkt 14 lit. a projektu (zmiana 

art. 29 ust. 3 ustawy) odnoszące się przedłożenia fakultatywności kwalifi-

kowania imprezy masowej jako imprezy masowej podwyższonego ryzyka.  

Należy zauważyć, że obecnie przepis art. 29 ust. 3 doszukać się moż-

na, że w ustawie od początku jej obowiązywania i nie został zmieniony 

przez żadną z czterech nowelizacji. Konieczny jest zatem w niezmienionym 

brzmieniu od 5 lat.  

Wprowadzenie wyszczególnia „organ może stwierdzić…”, w ocenie 

Rządu może doprowadzić do zmniejszenia znaczenia opinii komendantów 

powiatowych (rejonowych, miejskich) Policji, które to opinie najbardziej 

kompleksowo opisują i analizują przewidywane w związku z imprezą ma-

sową zagrożenia. Istotność tych opinii wypływa także z faktu, że komen-

danci powiatowi (rejonowi, miejscy) Policji są organami państwa odpo-

wiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny na danym terenie.  

Ustawodawca w art. 29 ust. 3 wyszczególnił elementy, którymi kie-

ruje się dany organ kwalifikując imprezę masową jako imprezę masową 

podwyższonego ryzyka. Instytucja, która wydaje zezwolenie na przepro-

wadzenie imprezy masowej oraz kwalifikując ją jako impreza masowa pod-
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wyższonego ryzyka traktuje każdą z przesłanek, o których mowa w art. 29 

ust. 3 równorzędnie, ale trzeba pamiętać, iż Policja wydając opinię bierze 

pod uwagę wszystkie okoliczności jakie mogą mieć wpływ na przebieg 

imprezy, również te które nie dotyczą samego miejsca, w którym odbywa 

się impreza masowa.  

Wprowadzenie takiego rozwiązania, które polega na fakultatywności 

kwalifikowania imprezy masowej jako imprezy masowej podwyższonego 

ryzyka, może skutkować obniżeniem poziomu bezpieczeństwa na imprezie 

masowej z uwagi na fakt, iż organizator nie będzie zobowiązany do zwięk-

szenia liczby służb porządkowych. Zarazem, mimo intencjom ustawodaw-

cy, istotna odpowiedzialność za zabezpieczenie imprezy zostanie przenie-

siona z organizatora na właściwą jednostkę Policji, która do tego celu bę-

dzie musiała przygotować zwiększone siły i środki policyjne. Rząd mając 

na uwadze powyższe zastrzeżenia domaga się odstąpienia od nowelizacji 

art. 29 ust. 3 ustawy.  

3. Rząd tymczasowo może pozytywnie ocenić propozycję, która jest zawar-

ta w art. 1 pkt 8, 10 oraz 13 lit. a projektu, zastrzegając, iż przedstawienie 

rozwiązań zapewniających organizatorowi masowej imprezy sportowej udo-

stępnianie miejsc stojących powinno być, w toku dalszych prac legislacyjnych, 

poddane ponownej analizie, między innymi w oparciu o aktualną ocenę zagro-

żeń opracowaną przez Policję. Do tego, potencjalne zapisy rozporządzenia 

powinny zawierać szczegółowe wymogi techniczne infrastruktury tych 

sektorów oraz nakładać na organizatora sprecyzowane rygory dotyczące za-

pewniania bezpieczeństwa samego obiektu oraz imprezy masowej.  

Rząd stojąc na stanowisku, iż ma obowiązek zostać w ustawie o bez-

pieczeństwie imprez masowych wprowadzony mechanizm, który umożliwi 

organowi administracji wydającemu zgodę na udostępnienie miejsc stoją-

cych jej cofnięcie, w szczególności w przypadku gdy organizator nie speł-

nia nałożonych na niego obowiązków związanych z udostępnianiem miejsc 

stojących, uprawnionymi do składania takich wniosków powinny być mię-

dzy innymi Policja, Państwowa Straż Pożarna, organ nadzoru budowlanego 

i inne.  

Do wprowadzenia przez projektodawcę do projektu ustawy obowiązku 

wydania aktu wykonawczego przez ministra właściwego do spraw budow-

nictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mie-
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szkalnictwa powinno odbyć się po konsultacji upoważnienia ustawowego jak 

i wytycznych do wydania aktu wykonawczego z właściwym ministrem. 

W aktualnym brzmieniu uprawnienie ustawowe do wydania przedmiotowego 

rozporządzenia nie zawiera wystarczająco precyzyjnych wytycznych.  

Z punktu widzenia Rządu norma prawna powinna być precyzyjnie 

określona wymogami technicznymi infrastruktury sektorów stojących, w tym:  

- uzyskanie zgody na użytkowanie obiektu/stadionu, na którym mają być 

udostępnione miejsca stojące;  

- zapewnienie dobrych warunków odnoszących się do redukcji zagrożeń zwią-

zanych z zachowaniami kibiców, warunków ewakuacji kibiców z sektorów 

stojących, warunków dotarcia ekip ratowniczych oraz sposobu nadzorowania 

liczby kibiców, którzy będą zajmować sektory z miejscami stojącymi; upow-

szechnienie miejsc stojących jedynie, z zachowaniem możliwości ponow-

nego ich przystosowania do miejsc siedzących;  

- potrzeba przemiany jednego miejsca siedzącego tylko w jedno miejsce 

stojące, z przypisanym do niego numerem wskazanym na bilecie wstępu na 

mecz piłki nożnej lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania 

na nim;  

- określenie optymalnego stosunku miejsc stojących na stadionie do wszyst-

kich miejsc udostępnianych przez organizatora – nie powinno przekraczać 

20% pojemności stadionu.  

Tym samym uprawnienie ustawowe oraz wytyczne odnoszące się rozporzą-

dzenia w sprawie udostępnienia miejsc stojących przez organizatora meczów 

piłkarskich powinny być przeredagowane i sformułowane w sposób umożli-

wiający określenie w rozporządzeniu powyższych wymogów.  

4. W ocenie Rządu, zastrzeżenie budzi art. 1 pkt 12 lit. a i b oraz pkt 13 lit. b pro-

jektu odnoszącego się do możliwości skrócenia czasu na złożenie przez orga-

nizatora wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. 

Planowana przyśpieszona droga otrzymania zezwolenia na przeprowadzenie 

imprezy masowej nie jest spójna z dotychczasowymi przepisami ustawy. Pro-

jektodawca określił krótszy czas na złożenie wniosku (art. 25 ust. 1a projektu) 

oraz ogłoszenie zdania przez odpowiednie organy (art. 25 ust. 3b projektu), jed-

nak nie określił w jakim czasie organ ma wydać przedmiotowe zezwolenie. 

Oprócz tego, analizując przyjęty sposób projektodawca dopuszcza sytuację, 

w której organ będzie miał na wydanie zezwolenia 1 dzień (w przypadku kiedy 
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opinia o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 zostanie wydana na 7 dni przed wy-

znaczonym terminem imprezy a organ, zgodnie z obecnie obowiązującym art. 29 

ust. 1, także jest zobowiązany wydać zezwolenie na co najmniej 7 dni przed pla-

nowanym terminem imprezy masowej). Nawet pod warunkiem wskazany czas 

ma jedynie charakter instrukcyjny, to w ocenie Rządu przyśpieszona ścieżka 

złożenia wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej powinna 

również określić odpowiednio krótszy termin dla organu wydającego zezwolenie.  

5. Zdaniem Rządu do przyjęcia jest rezygnacja z gromadzenia i przetwa-

rzania przez organizatora danych identyfikujących osobę poprzez wize-

runek twarzy (art. 1 pkt 6 lit. e projektu), aczkolwiek z warunkiem, iż or-

ganizator będzie w stanie zagwarantować skuteczną identyfikację osób 

wchodzących na teren stadionu. Dodatkowo, zniesienie obowiązku sku-

piania „wizerunku twarzy” nie może oznaczać o odebrania organizatorowi 

takiej możliwości.  

Należy wziąć pod uwagę postulatów środowiska piłkarskiego, mówią-

cych o zniesieniu obowiązku skupiania i przetwarzania wizerunku twarzy, po-

winno być możliwe jedynie pod warunkiem, że pozostawione zostanie takie 

uprawnienie. Przejście z projektu, w którym analizowanie wizerunku jest obo-

wiązkiem, do projektu, który zakłada brak takiej możliwości, idzie dalej niż 

postulaty zgłaszane przez środowisko piłkarskie. W związku z opisanym, zda-

niem Rządu trzeba przedstawić takie rozwiązania prawne, które będą umożli-

wiały organizatorowi realizację takiego zadania.  

Jednocześnie, trzeba uwzględnić przyjęcie rozwiązania pozwalają-

cego organowi nałożenie na organizatora obowiązku, chociaż częściowego 

sprawdzania uprawnień do uczestniczenia w meczu piłki nożnej. Opcja na-

rzucenia takiego obowiązku dotyczyłaby sytuacji, w których organ otrzy-

mał informację o konieczności podjęcia działań celem uniemożliwienia 

osobom nieuprawnionym wejścia na stadion, w szczególności osób wobec 

których wydano orzeczenie o zakazie wstępu na imprezę masową lub zakaz 

klubowy/zagraniczny. Wymienione rozwiązanie dopuści się na prewencyjne 

i wycinkowe stosowanie pełnej weryfikacji zgodności danych umieszczonych 

na bilecie z dokumentem potwierdzającym tożsamość, w stosunku do osób 

znajdujących się na danym sektorze.  

6. Zdaniem Rządu wątpliwości budzą propozycje umożliwiające wykreś-

lanie danych zgromadzonych w systemach, o których mowa w art. 13 ust. 2 
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i 2a ustawy, na podanie osoby meczu piłki nożnej, zapisana w art. 1 pkt 6 

lit. i modelu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2857).  

W ocenie Rządu nie wolno przyjąć jako normy, iż dane zebrane w sy-

stemach o których mowa w art. 13 ust. 2 i 2a będą wykreślane na wniosek. 

Prawdopodobnie będzie to prowadzić do sytuacji, że w strukturach będą 

przetwarzane dane osób, które od wielu lat nie były już na żadnym meczu, 

lecz nie zdecydowały się na złożenie takiego wniosku. Trzeba toteż nazwać 

maksymalny czas przetwarzania danych liczony od zdarzenia obiektyw-

nego, np. od dnia niedawno zakupu biletu albo podarowania innego doku-

mentu uprawniającego do przebywania na meczu piłki nożnej.  

Co więcej, biorąc pod uwagę, iż zakres danych jakie przetwarzają 

ww. systemy (obejmuje także informacje o orzeczeniach zakazie wstępu 

i zakazach klubowych, zagranicznych) i zagrożenia związane z przed-

wczesnym usunięciem tych informacji z systemów, w przypadku osób, 

wobec których zastosowano te środki, okres 2 lat powinien być liczony od 

dnia upływu ważności orzeczenia lub zakazu.  

7. W odniesieniu do zmian proponowanych w art. 1 pkt 7 lit a-e modelu, 

w opinii Rządu właściwy związek sportowy oraz podmiot prowadzący roz-

grywki powinny mieć uprawnienie do rozpatrywania odwołań od orzecze-

nia o zakazie klubowym. Uważa się, że taki projekt umożliwia m.in. odpo-

wiedni tryb dwuinstancyjny w sprawach wydania zakazu klubowego. 

8. Rząd może zgłosić zastrzeżenia co do zasadności zmiany wprowadzonej 

w art. 1 pkt 8 lit. c modelu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 

imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2857). Odmiana 

taka zakłada albowiem wprowadzenie zapisu umożliwiającego organiza-

torowi odmowę sprzedaży biletu osobie, która może stwarzać zagrożenie 

dla bezpieczeństwa imprezy masowej. Aczkolwiek, analizując aktualne 

brzmienie ustawy trzeba dojść do wniosku, iż opisana w projekcie propo-

zycja przepisu jest tożsama z obecnym brzmieniem tej normy. Już obecnie 

albowiem organizator albo podmiot przez niego upoważniony do dystry-

bucji mają uprawnienie do odmowy sprzedaży biletu lub innego dokumentu 

uprawniającego do przebywania na nim osobie, wobec której zachodzi uza-

sadnione podejrzenie, że może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa im-
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prezy masowej. W związku z tym, iż pokazana myśl nie wprowadza żad-

nych istotnych zmian, w opinii Rządu należy ją wykreślić.  

9. W ocenie Rządu trzeba jeszcze raz poddać rozpatrzeniu zmianę wprowa-

dzoną w art. 1 pkt 19 modelu.  

Według wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2014 roku, 

art. 54 ust. 1 w części wymienionych słów „regulaminu obiektu (terenu) albo 

regulaminu imprezy masowej” jest niezgodny z konstytucją. W związku z opi-

sem zaistniała obowiązek zrealizowania zmian w przedmiotowym przepisie.  

Analizując model ustawy trzeba zwrócić uwagę, iż nie mówiąc o skre-

śleniu słów, które zostały uznane za niekonstytucyjne, wprowadzone zostały 

dwie istotne zmiany:  

- dołączone słowa „wezwań”, które występuje już w ustawie o 

bezpieczeństwie imprez masowych (art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 54 ust 2 pkt 2 

ustawy);  

- skreślenie nazwy „porządkowego”, które uściśliło za nieprzestrzeganie, 

których poleceń członków służb porządkowych lub informacyjnych grozi 

kara w postaci ograniczenia wolności lub grzywny nie mniejszej niż 2000 zł.  

 

W ocenie Rządu, do tego stopnia uzupełnienie brzmienia przepisu o okreś-

lenia funkcjonujące już w ustawie – i pełniące identyczną funkcję co polecenie 

porządkowe – „wezwań” – jest uzasadnione, o tyle rezygnacja z określenia 

„porządkowego” jest niezgodne z ratio legis normy z art. 54 ustawy o bezpie-

czeństwie imprez masowych. Postanowieniem ustawodawcy nie powinno sta-

nowić obciążanie na uczestników imprez masowych obowiązku podpo-

rządkowywania się wszystkim poleceniom wydawanym przez służby porząd-

kowe i informacyjne. Biorąc pod uwagę uciążliwość założonej sankcji, powinny 

być to naruszenia tych nakazów, które otwarcie są powiązane z koniecznością 

zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie i miejscu trwania imprezy ma-

sowej. Biorąc pod uwagę opisane, podobnie jak przymus dostosowania przepisu 

do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w ocenie Rządu zmieniona treść art. 54 

ust. 1 ustawy powinna zanosi się do „polecenia porządkowego”.  

10. W odniesieniu do propozycji zapisu art. 1 pkt 23 lit. b modelu ustawy, Rząd 

wyrażając pozytywne stanowisko w tym zakresie, jednocześnie wnioskuje, aby 

przepis został wprowadzony do ustawy – kodeks wykroczeń, jako właściwej dla 

tego typu regulacji.  
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Rząd zwraca uwagę na celowe krytyczne nawiązanie do uzasadnienia 

do modelu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2857) w części odnoszącej się do 

skutków finansowych jakie niosą za sobą propozycje niektórych zmian.  

Nie zważając na przedstawionemu przez projektodawcę uzasadnieniu część 

z proponowanych zmian (w szczególności niżej wymienionych), w ocenie Rzą-

du będzie skutkować istotnym zwiększeniem wydatków z budżetu państwa, prze-

de wszystkim w zakresie budżetów Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej:  

Obniżenie najmniejszej ilość służb porządkowych, jaką zobowiązany 

jest zapewnić organizator imprezy masowej podwyższonego ryzyka, powo-

duje realne ryzyko zwiększenia liczby interwencji policyjnych, w miejscu 

i czasie trwania imprez masowych podwyższonego ryzyka oraz konieczność 

zwiększenia sił i środków policyjnych przydzielonych do zabezpieczenia tego 

typu imprez. Według z przybliżoną oceną Policji, przy założeniu, iż ilość imprez 

masowych będzie utrzymywała się na poziomie roku 2013, łączny koszt ich 

zabezpieczenia może wzrosnąć nawet o ponad 20 mln zł, w tym ok. 6,5 mln zł 

w przypadku imprez masowych zwiększonego ryzyka.  

Inicjacja fakultatywności kwalifikowania imprezy masowej jako im-

prezy masowej podwyższonego ryzyka, może również skutkować koniecz-

nością ponoszenia kosztów przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo 

i porządek publiczny. Jak zostało określone wcześniej, w sytuacji kiedy wy-

dając zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej organ nie uwzględ-

ni opinii Policji i nie zakwalifikuje imprezy jako imprezy masowej pod-

wyższonego ryzyka, wówczas organizator nie będzie zobowiązany do zwięk-

szenia liczby służb porządkowych, a ciężar przygotowania właściwych 

(zwiększonych) sił i środków będzie spoczywał jedynie na właściwej jed-

nostce Policji. 

 

Dyskusja publiczna na temat wprowadzanych zmian 
Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych zebrała 

wiele pozytywnych opinii, jednak w oczach niektórych osób znalazły się 

w niej również przepisy budzące duże kontrowersje. Jedną z głównych był 

art. 14, który daje możliwość nakładania zakazów klubowych przez orga-

nizatora meczu piłki nożnej na osobę dopuszczającą się naruszenia regu-

laminu obiektu bądź imprezy masowej. Przed nowelizacją przepis ten rów-
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nież istniał, jednak wcześniej odwołanie od zakazu klubowego prowadzone 

było poprzez instytucje znajdujące się przy PZPN lub spółki zarządzające 

ekstraklasą piłkarską. Osoba ukarana zakazem klubowym po nowelizacji 

może bronić się jedynie poprzez wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 

przez organizatora nakładającego zakaz. Taka sytuacja spowodowała wy-

stąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego 

o stwierdzenie niezgodności art. 14 ust. 1, 1a oraz ust. 5 ustawy o bezpie-

czeństwie imprez masowych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

Argumentami takiego działania było:27 

- oderwanie od zasad procedur administracyjnych, karnych oraz cywilnych, 

- przyjęcie regulaminu terenu lub obiektu oraz regulaminu imprezy 

masowej jako podstawę do nałożenia zakazu klubowego, 

- niejasne oraz nieprecyzyjne sformułowanie przepisów, 

- skutki prawne zakazu klubowego nie mające powiązania z regułami pra-

wa cywilnego. 

 

Zakaz klubowy daje możliwość sprawnego karania osób zagraża-

jącym bezpieczeństwu na stadionach, jednak z drugiej strony pozwala rów-

nież na nadużywanie uprawnień przez organizatorów. Mają oni bowiem 

prawo dowolnie kształtować regulamin imprezy masowej, który nie pod-

lega weryfikacji.  

Drugim przepisem budzącym kontrowersje jest dodanie artykułu 50a 

do Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nim za posiadanie wyrobów pirotech-

nicznych w czasie przejazdu zorganizowanej grupy uczestników imprezy 

masowej grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny nie niższej 

niż 3000 zł. Taka zmiana skutkować może organizowaniem przez uczest-

ników imprezy masowej transportu we własnym zakresie zamiast korzys-

tania z przejazdu w zorganizowanej grupie. Własna organizacja transportu 

zdecydowanie utrudnia pracę organów bezpieczeństwa.  

Pierwsza sejmowa dyskusja nad projektem ustawy miała miejsce 26 

listopada 2014 roku. Osobą, która jako pierwsza zabrała głos był przewod-

niczący komisji Ireneusz Raś, reprezentujący Platformę Obywatelską. Przy-

                                                      
27 F. Konopko, A. Krzyżanowska, ,,Za złapanie piłki na stadionie – zakaz klubowy”, 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/604731,za-zlapanie-pilki-na-stadionie-zakaz-
klubowy.html  (08.10.2017). 
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pomniał on o wysiłku włożonym we wdrożenie ustawy o imprezach maso-

wych z 2009 roku oraz podkreślił jej sukces: „W 2009 r. powstała zupełnie 

nowa ustawa, która przez pięć lat zarówno przeprowadziła nas szczęśliwie 

przez największą imprezę sportową, którą organizowaliśmy w Polsce – 

Euro 2012, jak i spowodowała, że złe zdarzenia wokół imprez masowych, 

w szczególności meczów piłki nożnej, w dużym procencie odeszły w za-

pomnienie”.28 Zaznaczył także, że pięcioletni okres obowiązywania ustawy 

pozwolił znaleźć wiele aspektów, które stały się przedmiotem konsultacji 

ze służbami oraz organizatorami imprez. W dalszej części poseł omawiał 

poszczególne części ustawy z 2009 roku, które ma zmienić nowelizacja. 

Wypowiedź tę podsumowały wnioski mówiące o tym, że poszerzenie od-

powiedzialności karnej za incydenty na imprezach masowy o zakazy stadionowe 

nakładane przez sąd pozwolą na odnotowanie pozytywnych skutków społecz-

nych gospodarczych oraz prawnych a także zmniejszenie kosztów społecznych 

związanych ze szkodami wyrządzanymi podczas zorganizowanych wyjazdów 

kibiców. W opinii posła na nowelizację ustawy czekało całe środowisko pił-

karskie z Ekstraklasą oraz Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Wyraził on rów-

nież przekonanie, że znowelizowana ustawa w lepszy sposób będzie służyć 

wszystkim obywatelom.29 

Kolejnym posłem, który zabrał głos w dyskusji był Roman Kosecki, 

podobnie jak poprzednik, przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. Jego 

wypowiedź bardzo podobna była do opinii wygłoszonej przez posła Irene-

usza Raś. Do wypowiedzi wartych odnotowania należy wyróżnić tę, w któ-

rej słychać doświadczenie jako piłkarza i działacza posła Koseckiego: „My-

ślę, że w przypadku organizowania imprezy masowej bardzo ważny jest 

obowiązek organizatora wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 

przeprowadzenie imprezy nie później niż 30 dni przed terminem jej rozpo-

częcia. Wiemy, że ze względu na specyfikę rozgrywek piłki nożnej kon-

kretny termin zawodów, czyli dzień i godzina, znany jest od 2 do 4 tygodni 

przed meczem. Skrócenie terminu do 14 dni jest bardzo uzasadnione. To 

jest bardzo ważne.” Poseł w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma 

Obywatelska zarekomendował przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy 

                                                      
28 http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/F3BD34A5F2588EEEC1257D9D0053AF0A/%24File/8

0_a_ksiazka_bis .pdf, s. 80, (08.10.2017). 
29 Ibidem, s .82. 
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o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw do 

dalszego procesowania.30 

Następnie głos zabrał poseł partii opozycyjnej, Prawa i Sprawiedliwości, 

Jacek Zieliński. Zgodził się on z przedmówcami w kwestii doskonalenia 

przepisów oraz celem nowelizacji ustawy w postaci eliminacji negatywnych 

konsekwencji ustawy w 2009 roku. Poseł stwierdził jednak, że nie do końca 

jasne są dla niego intencje wnioskodawców. „W uzasadnieniu wskazane jest, 

że obecne przepisy cechuje daleko idący rygoryzm i punitywność czy też że 

prowadzą one do ogromnego niezadowolenia kibiców ze względu na 

niezwykle utrudnione dostanie się na imprezę masową oraz że obecne przepisy 

są przeszkodą dla klubów sportowych w prowadzeniu normalnej działalności 

biznesowej. Innym celem jest uelastycznienie przepisów w celu złagodzenia 

wymogów związanych z organizowaniem imprez masowych, w szczególności 

meczów piłki nożnej. Przepisy zaproponowane w projekcie ustawy nie do 

końca odzwierciedlają cele zdefiniowane w uzasadnieniu, zwłaszcza 

w pierwszej, ogólnej, tak naprawdę najważniejszej, jeżeli chodzi o przesłanie, 

części. Znajdujemy w tej propozycji przepisy słuszne kierunkowo, które 

pewnie warto będzie po głębszej analizie, po obróbce w komisji wprowadzić.” 

W ostatnim z przytoczonych zdań poseł Prawa i Sprawiedliwości wyraża 

pozytywne zdanie o niektórych aspektach propozycji ustawy i wyraża chęć do 

dalszej pracy nad projektem. Według Jacka Zielińskiego niektóre propozycje 

przepisów budziły wątpliwości zarówno jego klubu parlamentarnego jak 

i podmiotów, które opiniowały projekt ustawy, czyli prokurator generalny, 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Krajowa Rada Sądownictwa. Do wątpliwych przepisów należy między 

innymi sprawa przejazdu zorganizowanej grupy uczestników masowej 

imprezy sportowej. „Wobec sprawców czynów zabronionych popełnionych 

podczas takiego przejazdu ma się stosować przepisy karne z ustawy 

o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisy Kodeksu karnego m.in. 

odnoszące się do środka karnego zakazu wstępu na imprezy masowe. Tak 

brzmiący przepis, gdy go w ten sposób cytujemy, może wyglądać na 

słuszny, ale rodzi wątpliwości choćby z tego powodu, że może zaistnieć 

dowolność interpretacyjna, jeżeli chodzi o kwalifikację zorganizowanego 
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wyjazdu i czynów popełnionych lub czynów, które mogą być popełnione. 

Chodzi o przewożone narzędzia niebezpieczne itd. W kwestii poten-

cjalności i popełnionych czynów jest duża dowolność interpretacyjna. Tego 

się obawiamy”.31 Poseł wyraził także obawę, że przepisy mogą być wyko-

rzystywane do działań o znamionach zastraszania i inwigilacji.  

Stanowisko klubu parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

przedstawione zostało przez posła Jana Cedzyńskiego. Opinia ta miała cha-

rakter pozytywny. Poseł stwierdził, że według jego partii projekt zmiany 

ustawy o imprezach masowych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klu-

bów, organizacji sportowych oraz Polaków, którzy chcą w normalnych wa-

runkach przeżywać wydarzenia sportowe. „Te normalne warunki to z jed-

nej strony zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa, a z drugiej strony 

zapewnienie, aby środki, jakie na zapewnienie tego bezpieczeństwa zostały 

użyte, nie zepsuły przyjemności, jaką kibice czerpią z uczestnictwa w im-

prezie sportowej”.32Przedstawiciel SLD zauważył, że nowelizacja ustawy 

wprowadza rozwiązania, które mogą być ułatwieniem dla właścicieli obiek-

tów sportowych oraz organizatorów imprez, a także wyraźnie rozgranicza 

obowiązki ciążące na podmiotach uczestniczących w procesie organizacji 

imprezy masowej. Klub parlamentarny SLD remontował przyjęcie ustawy 

w zaproponowanym kształcie.33 

Jan Ziobro z klubu parlamentarnego Sprawiedliwa Polska zgodził się 

z wyczerpującą wypowiedzią Ireneusza Raś. „Ta ustawa, jak wcześniej ko-

ledzy parlamentarzyści mówili, jest ustawą, która na pewno uwzględnia 

problemy, niestety cały czas występują przede wszystkim na polskich 

stadionach, w szczególności piłkarskich, ale również podczas innych im-

prez masowych. Wszyscy dobrze pamiętamy różne sytuacje, które miały 

miejsce nie tylko na polskich stadionach, ale również – ta ustawa w pew-

nym stopniu to normuje – nawet w trakcie dojazdów do stadionów. Wszyst-

kim nam na pewno powinno zależeć na tym, żeby to chuligaństwo, które 

funkcjonuje na polskich stadionach, w pewnym stopniu wyplenić, tzn. od-

różnić prawdziwego kibica od chuligana. Ja szedłbym tutaj jednak w kie-

                                                      
31 http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/F3BD34A5F2588EEEC1257D9D0053AF0A/

%24File/80_a_ksiazka_bis.pdf, s. 83 (08.10.2017). 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
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runku bardzo ostrych rozwiązań, tzn. osoby, które dokonują czynów chu-

ligańskich na stadionach czy podczas imprez masowych, powinny mieć 

dożywotni zakaz wstępu na stadiony piłkarskie, na stadiony sportowe i nie 

powinny mieć możliwości udziału w imprezach masowych”.34 Jak zatem 

widać poseł Jan Ziobro miał zdecydowanie bardziej restrykcyjne podejście 

do problemu chuliganów. Potwierdził także chęć dalszych prac nad projektem.  

W dalszej części sejmowej dyskusji padły następujące pytania 

związane z nowelizacji ustawy: 

Iwona Kozłowska (Platforma Obywatelska) – Jak zmieniła się skala chuli-

gaństwa w związku z działającą od 2009 roku ustawą charakteryzującą się 

rygoryzmem i punitywnością?  

Jagna Marczułajtis-Walczak (Platforma Obywatelska) – Jak rozkładają się 

koszty zabezpieczania imprez piłkarskich? Czy finansowane są wyłącznie 

z budżetu państwa, czy kluby jako element działalności biznesowej również 

w nich uczestniczą?  

Grzegorz Janik (Prawo i Sprawiedliwość) – Czy działania policji podczas 

przejazdu kibiców pozwolą na oddzielenie prawdziwych kibiców od ban-

dytów? Czy powstanie zapis zobowiązujący policję do kierowania grup 

kibiców najkrótszą drogą na stadion, aby mogli od początku oglądać 

wydarzenie sportowe?  

Jakub Rutnicki (Platforma Obywatelska) – Czy możliwe jest połączenie sy-

stemu identyfikacji z bazą PESEL?  

Jarosław Zieliński (Prawo i Sprawiedliwość) - Czy proponowane przepisy 

maja na celu złagodzenie czy zaostrzenie rygorów związanych z odbywa-

niem imprez masowych?  

Następnie głos zabrał podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw We-

wnętrznych Grzegorz Karpiński. Po podziękowaniach podsekretarz przedsta-

wił ogólną charakterystykę proponowanej ustawy: „Filozofia ustawy tak 

naprawdę sprowadza się do dwóch kwestii: po pierwsze, za bezpieczeństwo 

odpowiada organizator imprezy masowej; po drugie, koszty, które są z tym 

związane, również są przez niego pokrywane. To jest odpowiedź na pytanie, 

które zostało zadane, na pytanie o to, czy organizator imprezy masowej po-

krywa koszty działania Policji. Oczywiście nie, pokrywa on koszty związane 
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z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na samej imprezie, bo on jest za 

to odpowiedzialny”.35 Grzegorz Karpiński stwierdził również, że minister 

spraw wewnętrznych pozytywnie ocenia większość rozwiązań zaproponowa-

nych w ustawie. Zauważył także, że niektóre z kwestii wymagają jeszcze 

wspólnego zastanowienia. Pierwszą z nich był problem przejazdu zorganizo-

wanych grup kibiców, drugą natomiast kwestia zmniejszenia ilości służby 

porządkowej będącej na imprezie masowej podwyższonego ryzyka. „My 

przeprowadziliśmy szczegółowe analizy – których wyniki oczywiście w toku 

prac komisyjnych pokażemy, policzyliśmy co do jednego człowieka – jak 

proponowane przepisy ograniczają zarówno służbę informacyjną, jak i służbę 

porządkową, a największy rozdźwięk między dzisiejszymi przepisami 

a nowymi jest w przypadku największych imprez masowych, imprez powyżej 

10 tys. osób. Wydaje się, że tak sformułowany przepis może zagrozić bezpie-

czeństwu imprezy masowej, chodzi o znaczne zmniejszenie liczby osób, któ-

rych obecność musi zapewnić organizator, aby impreza była bezpieczna”.36 

Jako ostatni w tej dyskusji głos zabrał Ireneusz Raś starając się od-

powiedzieć na zadane przez posłów pytania. „Odpowiadając na pytania 

państwa posłów, spięte jak klamrą pytaniem zasadniczym o główne cele 

ustawy, chcę powiedzieć, że naszym celem jest: po pierwsze, lepsza koor-

dynacja i współpraca organizatorów i służb, która to relacja przez pewien 

czas była zachwiana; po drugie, odejście od działań stricte politycznych, 

niech to będą decyzje merytoryczne”.37 „Ja bym zachęcał (…) wszystkich 

tu w parlamencie do tego, żeby szukać rozwiązań, które wyplenią ze sta-

dionów tych, którzy myślą, że poza stadionem są bezkarni, ponieważ nie 

mogą być ukarani zakazem stadionowym. Tu są dwa zjawiska. Jedno to 

zorganizowane przejazdy kibiców. Na ten temat toczy się dyskusja pu-

bliczna. W mediach często podkreśla się, że właśnie tam są te wielkie 

koszty, które ponosi państwo. My chcemy to objąć przepisami. Zapisy nie 

są doskonałe, chcemy nad nimi pracować. Mam nadzieję, że to nie zostanie 

odrzucone. Drugie zjawisko to te najgorsze zdarzenia z użyciem tych wszystkich 

narzędzi, które przy okazji imprezy masowej pojawiają się gdzieś tam w ba-
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gażnikach, a potem w rękach.”38 Opowiadając na pytanie posłanki Jagny Mar-

czułajtis-Walczak poseł stwierdził, że liczba incydentów na stadionach maleje, 

jednak zwiększa się ich liczba poza stadionami. Tym akcentem zakończona zos-

tała debata w sejmie dnia 26 listopada 2014 roku.  

Kolejna sejmowa dyskusja nad projektem omawianej ustawy miała 

miejsce 23 czerwca 2015 roku. Na wstępie rozważań Ireneusz Raś przypo-

mniał najważniejsze postulaty ustawy oraz termin pierwszego czytania. 

Przedstawione zostały także zmiany jakie naniesiono po pierwszej sejmo-

wej dyskusji nad nowelizacją ustawy. Poseł stwierdził, że wprowadzone 

zmiany prawne pozwolą skutecznie zapełniać polskie stadiony. W jego 

opinii ustawa nie miała charakteru represyjnego. Została bowiem stworzona 

dla kibiców.  

Zdaniem wypowiadającego się następnie posła Romana Koseckiego: 

„Przepisy obecnie obowiązującej ustawy cechuje daleko idący rygoryzm. 

Prowadzi to do ogromnego niezadowolenia kibiców, dla których dostanie 

się na imprezę masową jest niezwykle utrudnione, ponadto jest przeszkodą 

do prowadzenia normalnej działalności biznesowej przez kluby sportowe. 

Dlatego też projektodawcy zdecydowali się wprowadzić do ustawy o bez-

pieczeństwie imprez masowych zmiany, które uelastyczniają przepisy 

zawarte w tej ustawie w celu złagodzenia wymogów związanych z orga-

nizowaniem imprez masowych, w szczególności meczów piłki nożnej, 

oraz w ocenie organizatorów imprez powodują wyeliminowanie negatyw-

nych konsekwencji ustawy, z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa 

na tych imprezach.”.39 Głównymi zmianami mającymi poprawić zado-

wolenia kibiców z działania ustawy miały być:  

- zmniejszenie liczebności służb porządkowych i informacyjnych na impre-

zach podwyższonego ryzyka,  

- skrócenie do 30 dni okresu przechowywania przez organizatora materia-

łów zebranych podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej,  

- wprowadzenie do ustawy zespołów interdyscyplinarnych ds. bezpieczeń-

stwa oraz imprez masowych,  

 

                                                      
38 Ibidem. 
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Poseł wskazał także, że pozytywnym skutkiem wprowadzenia ustawy 

był zakup biletu przy pomocy jedynie dowodu osobistego bez konieczności 

wyrabiania kart identyfikacyjnych. Kwestią nierozstrzygniętą, którą według 

posła należało jeszcze poruszyć były miejsca stojące dla najbardziej zagorzałych 

kibiców oraz race. Roman Kosecki w imieniu klubu Platforma Obywatelska 

wyraził zgodną na zmiany zawarte w nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie im-

prez masowych.40 

Kolejnym wypowiadającym się był Antoni Błądek z Prawa i Spra-

wiedliwości. Podobnie jak przedmówca wspomniał on, że obecna ustawa 

o bezpieczeństwie imprez masowych jest drugim takim aktem prawnym. 

Natomiast ówczesna charakteryzowała się bardzo dużym rygoryzmem pro-

wadzącym do niezadowolenia kibiców oraz utrudniającym prowadzenie 

normalnej działalności biznesowej przez kluby sportowe. „Projektodawcy 

z jednej strony zdecydowali się wprowadzić do ustawy z dnia 20 marca 

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych zmiany, które uelastyczniają 

przepisy zawarte w tej ustawie w celu złagodzenia wymogów związanych 

z organizowaniem imprez masowych, w szczególności meczów piłki noż-

nej, oraz w ocenie organizatorów imprez spowodują wyeliminowanie ne-

gatywnych konsekwencji ustawy, z jednoczesnym zachowaniem bez-

pieczeństwa na tych imprezach. Z drugiej strony proponuje się wprowa-

dzenie przepisów, które mają na celu wyeliminowanie z imprez masowych, 

w szczególności z meczów piłki nożnej, chuliganów, ale nie prawdziwych 

kibiców, którzy chcą kulturalnie i zgodnie z prawem w różny sposób dopin-

gować swoich ulubieńców. Zaproponowane przepisy mają również na celu 

poprawę czytelności oraz jakości wykonania zadań przez podmioty biorące 

udział w zabezpieczeniu imprez masowych”.41 Poseł również wspomniał, 

że wiele propozycji zaproponował Polski Związek Piłki Nożnej oraz związki 

regionalne, które w trakcie posiedzeń podkomisji składały wnioski o zmianę 

procedowanych zapisów. Prawo i Sprawiedliwość uznało także za zbyt restryk-

cyjne rozwiązanie karanie osób będących uczestnikami przejazdu do miejsca 

imprezy masowej, które posiadają przy sobie materiały pirotechniczne.  

Uwagi Polskiego Stronnictwa Ludowego wygłoszone zostały przez 

Eugeniusza Kłopotka. PSL zgodny był w sprawie wprowadzenia ustawy 
                                                      
40 Ibidem. 
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mającej ograniczyć chuligańskie incydenty podczas imprez masowych. 

Mniej pozytywna była jednak dalsza część wypowiedzi posła, w której 

stwierdzone zostało, że nawet najbardziej precyzyjne i najlepsze przepisy 

nie wyeliminują całkowicie bandytyzmu stadionowego. Poseł PSL zgłosił 

propozycję poprawek wynikających z orzeczenia Trybunału Konstytucyj-

nego. „Dlatego w pkt 9, gdzie mówimy, że po art. 17 dodaje się art. 17a 

w brzmieniu, niestety zapomnieliśmy, czy może nie dopatrzyliśmy, dając 

delegację do rozporządzenia, aby zakreślić pewne ramy ustawowe. Stąd ta 

poprawka, która usuwa ewentualną groźbę niezgodności z konstytucją, ale 

jednocześnie na pewno nie jest do końca po myśli wszystkich podmiotów, 

które mają do czynienia z imprezą, jaką jest mecz piłki nożnej o podwyż-

szonym ryzyku. Otóż proponuję, aby w tej poprawce uwzględnić trzy ramy: 

po pierwsze, aby liczba udostępnionych tzw. miejsc stojących nie przekra-

czała 25% miejsc siedzących, po drugie, aby proporcja liczby miejsc stoją-

cych dla kibiców drużyny gospodarzy i miejsc stojących dla drużyny gości 

wynosiła cztery do jednego, tzn. na udostępnione cztery miejsca stojące dla 

kibiców drużyny gospodarzy udostępniamy jedno miejsce stojące dla 

kibiców drużyny gości. I wreszcie po trzecie – to jest sporna sprawa, nie 

ukrywam tego, wywołująca wiele wątpliwości – środowisko piłkarskie 

chciałoby, aby zamiana miejsc siedzących na stojące odbywała się na 

zasadzie: za jedno miejsce siedzące dwa miejsca stojące, z kolei instytucje 

odpowiedzialne przynajmniej częściowo za bezpieczeństwo imprez maso-

wych uważają, że to jest duże ryzyko, i proponują model jeden do jednego, 

czyli jedno miejsce stojące za jedno miejsce siedzące z możliwością przy-

wrócenia miejsca siedzącego. Po długich dyskusjach i namyśle mój klub 

postanowił jednak zaproponować rozwiązanie jeden do jednego”.42 

Sojusz Lewicy Demokratycznej poparł zmiany w proponowanym projek-

cie. Reprezentant tej partii, Jan Cedzyński stwierdził, że jest to krok we 

właściwym kierunku, zmiany służyć będą uelastycznieniu obowiązujących 

wówczas przepisów bez negatywnego wpływu na stan bezpieczeństwa or-

ganizowanych imprez. Poseł przypomniał także o zagrożeniach związanych 

z organizacją takich wydarzeń, przede wszystkim o zamieszkach na tle 

chuligańskim oraz wyraził całkowite poparcie dla wszelkich działań w kie-
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runku ograniczenia takich incydentów: „Dlatego też będziemy wspierać 

każdą inicjatywę, która w realny sposób będzie służyć poprawie organizacji 

i bezpieczeństwa imprez masowych. W związku z powyższym wnoszę 

o przyjęcie omawianego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeń-

stwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw zawartego w spra-

wozdaniu komisji”.43 

W dalszej części dyskusji sejmowej zadane zostały przez polityków 

pytania związane z omawianą ustawą:  

Grzegorz Janik (Prawo i Sprawiedliwość) – Czy środki pirotechniczne zostały 

wpisane na listę materiałów, które nie są konieczne do prowadzenia dopingu? 

Kto będzie decydował o przeliczeniu miejsc siedzących na stojące?  

Jakub Rutnicki (Platforma Obywatelska) – Jakie jest stanowisko Minister-

stwa Spraw Wewnętrznych w sprawie przelicznika miejsc stojących? Czy 

wycofanie kart kibica nie wpłynie na sprawność identyfikacji osób, 

wyciągania konsekwencji i egzekwowania zakazów stadionowych?  

Marek Matuszewski (Prawo i Sprawiedliwość) – Skąd bierze się różnica w okreś-

leniu imprezy masowej na hali od 300 osób przy 1000 na otwartym powietrzu?  

Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw We-

wnętrznych Grzegorz Karpiński. Wyraził on zadowolenie z postępów prac 

nad ustawą a także zwrócił uwagę na to, iż udało się osiągnąć kompromis, 

który zarówno uwzględnia głosy oraz postulaty zgłaszane w trakcie funk-

cjonowania ustawy jak i nie narusza podstawowej zasady, czyli odbywanie 

się imprez masowych w sposób bezpieczny. Następnie padła odpowiedź na 

pytanie posła Rutnickiego. Według Grzegorza Karpińskiego niemożliwe 

jest stworzenie rozporządzenia, które jednoznacznie pozwalałoby określić 

uniwersalne przeliczniki dla każdego stadionu. „Pan poseł Matuszewski 

pytał o kwestię, która nie była przedmiotem ani przedłożonego projektu, 

ani dyskusji w czasie prac komisyjnych. Natomiast rozróżnienie wynika 

z charakteru obiektów, w których przeprowadzana jest impreza masowa. 

To jasne, że obiekt, jakim jest hala, jest mniejszy od obiektu stadionowego. 

Te wymagania, które dzisiaj stawia ustawa, dotyczą głównie kwestii zwią-

                                                      
43 Ibidem. 
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zanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz możliwością ewaku-

acji uczestników imprezy”.44 

Jako ostatni wypowiedział się sprawozdawca komisji, Ireneusz Raś, 

który podziękował za pracę nad projektem oraz zapewnił, że uwzględnione 

zostaną uwagi wskazane przez PSL. Wyjaśnił także, że wydarzenie w hali 

na 300 osób uważane jest za imprezę masową ze względu na specyfikę za-

grożeń jakie mogą się pojawić.  

 

Następstwa wprowadzenia nowelizacji ustawy 
Przechodząc do analizy najważniejszych zmian, wprowadzonych przez 

przedmiotową ustawę, zaliczyć należy w szczególności następujące zmiany: 

W zakresie trybu sprzedaży biletów, wystarczy jedynie podanie swo-

jego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, zgodnych z dokumentem po-

twierdzającym tożsamość. Zniknął wymagany przez dotychczasowe prze-

pisy wizerunek twarzy, zakupiony w ten sposób bilet będzie ważny wraz 

z dokumentem potwierdzającym tożsamość, który należy mieć przy sobie 

i okazać na każde wezwanie pracowników ochrony, przy czym odpowie-

dzialność za podanie danych niezgodnych z dokumentem potwierdzającym 

tożsamość ponosi wyłącznie kibic.  

Dopuszczenie do sprzedaży biletów na miejsca stojące za wyjątkiem 

sprzedaży meczów piłki nożnej w ramach rozgrywek FIFA lub UEFA, gdzie na 

biletach będzie umieszczane wyłącznie miejsce siedzące, bez innych danych. 

Od wejścia w życie nowelizacji tzw. kompatybilne systemy mają za-

pewnić organizatorzy, którzy uczestniczą w rozgrywkach jednej z trzech 

najwyższych ligowych klas rozgrywkowych rywalizacji mężczyzn (wcze-

śniej taki system musiały posiadać wszystkie kluby, które organizowały im-

prezy masowe). 

Został skrócony do 14 dni termin na zgłoszenie imprezy masowej, 

w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy po-

trzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli 

charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu 

w projekcie budowlanym tego obiektu. 

                                                      
44 http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/46A52057C33DEE7AC1257E6E0056016D/

%24File/95_a_ksiazka.pdf, s. 17 (09.10.2017). 
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Rozszerzenie prawno-karnej ochrony członków służby porządkowej 

i informacyjnej, albowiem określono przestępstwo czynnej napaści na członka 

służby porządkowej lub informacyjnej w czasie i w miejscu trwania im-

prezy masowej. 

Wprowadzono nowe wykroczenie, na mocy którego uczestnik prze-

jazdu zorganizowanej grupy kibiców za posiadanie wyrobów pirotechnicz-

nych może zostać ukarany aresztem, karą ograniczenia wolności lub grzyw-

ną nie mniejszą niż 3 tys. zł, przy czym w takim przypadku obowiązkowo 

będzie też orzekany zakaz stadionowy. 

Wprowadzenie nowej, odrębnej od dotychczasowych przesłanek doty-

czących orzekania zakazu wstępu na imprezę masową, tj. popełnienie występku 

o charakterze chuligańskim. 

 

Przedmiotowa nowelizacja, poprzez art. 4 ww. ustawy, dokonała rów-

nież zmiany w art. 41b § 1 k.k. Dotychczas podstawowym warunkiem orze-

kania zakazu wstępu na imprezę masową była okoliczność, że przestępstwo 

zostało popełnione w związku z organizowaną imprezą masową. Ustawa 

z dnia 11 września 2015 r., poszerzyła podstawy orzekania zakazu w ten 

sposób, że jest to możliwe także wówczas, jeżeli sprawcę skazano za 

występek o charakterze chuligańskim. Oznacza to, że zakaz wstępu na im-

prezę masową może zostać orzeczony, również gdy popełnione przestęps-

two nie pozostaje w związku z konkretną imprezą masową. Należy przyjąć, 

że jest to uznanie prawdopodobieństwa arogancji zachowania sprawcy 

również (tym bardziej) na imprezie masowej. Sąd powinien jednak tę mo-

żliwość wykazać.45 

Poza tym, zakaz wstępu na imprezę masową orzekany za przestępstwa co 

do zasady, ma charakter fakultatywny, o czym świadczy zwrot zawarty 

w art. 41b § 1 k.k.: ,,Sąd może orzec (...)”. Jedynie w dwóch przypadkach: 

gdy ustawa tak stanowi (art. 41b § 1 k.k.) oraz w sytuacji ponownego ska-

zania sprawcy za popełnione przestępstwo, które pozostaje w związku z im-

prezą masową, sąd jest zobligowany do orzeczenia komentowanego za-

kazu. Przewidziane w art. 66u.b.i.m. obligatoryjne orzeczenie zakazu nie 

jest obwarowane koniecznością wykazania udziału sprawcy w tego typu 
                                                      
45 T. Bojarski (red.) [w:] Kodeks karny, Komentarz, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-

Flegier, M. Szewczyk, wyd. VII, WK 2016, s.123. 
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imprezach powinien zagrażać dobrom chronionym prawem (tak wyrok SN 

z dnia 25 stycznia 2012 r., II KK 264/11, OSNKW 2012, nr 40.).46 

Omawiana ustawa dokonała również zmian w ustawie Kodeks wykroczeń 

(art. 2), poprzez dodanie § 1 a, stosownie do którego karze aresztu, ograni-

czenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3000 zł, podlega ten kto bę-

dąc uczestnikiem przejazdu zorganizowanej grupy uczestników masowej 

imprezy sportowej, posiada przedmioty określone w § 1 lub wyroby piro-

techniczne, czyli nóż, maczetę lub inny podobnie niebezpieczny przedmiot, 

a okoliczności jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w celu popeł-

nienia przestępstwa. 

Czynem nie są ,,Okoliczności wskazujące na zamiar popełnienia prze-

stępstwa”, a jest nim jedynie niewyczerpujące samo przez się znamion ana-

lizowanego wykroczenia ,,posiadanie” takiego przedmiotu. Nie sam ,,stan 

posiadania”, ale jego powiązanie z ,,okolicznościami posiadania” wska-

zującymi na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa decydują 

o zaistnieniu wykroczenia, zaś formalny jego charakter sprowadza się do 

tego, że dla jego bytu nie potrzeba zaistnienia jakiegokolwiek skutku ro-

zumianego jako zmiana w świecie zewnętrznym. Penalizacji na podstawie 

(...) przepisu (art. 50a k.w.) podlega nie samo posiadanie noża, maczety lub 

innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, lecz posiadanie takich nie-

bezpiecznych narzędzi w okolicznościach, które wskazują na zamiar ich 

użycia w celu popełnienia przestępstwa. Odpowiedzialność wchodzi (...) tu 

w grę jedynie w przypadku łącznego zaistnienia dwóch przesłanek, to jest 

posiadania niebezpiecznego narzędzia i okoliczności wskazujących na za-

miar jego użycia w celu popełnienia przestępstwa. Samo (...) posiadanie 

w miejscu publicznym noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego 

przedmiotu nie jest karalne, ani nawet zabronione.47 

Najważniejszym z pośród wskazywanych w ustawie beneficjentów 

uchwalonych rozwiązań zgodnie z korzyściami jakie dzięki nowelizacji 

ustawy o imprezach masowych jest przede wszystkim organizator spotka-

nia. Każda dobrze zorganizowana impreza masowa - głównie chodzi tu 

o imprezy sportowe typu mecz piłki nożnej, przynosi również wiele korzy-

                                                      
46 A. Ziółkowska: Komentarz do art. 41 b k.k., stan prawny na 02.07.2016 r., System 

Informacji Prawnej LEX. 
47 R. Krajewski, Ius.Novum, 2016.3, s.136. 
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ści i pożytku dla jednostki ewidencyjnej miasta, którym impreza się od-

bywa oraz oczywiście dla wszystkich jej uczestników i widzów. Podstawo-

wym beneficjentem korzyści związanych z organizacją imprezy masowej 

jest przede wszystkim miasto. Z punktu widzenia miasta jako beneficjenta 

imprezy masowej – podmiotu ściśle związanego z wprowadzoną zmianą do 

ustawy o organizacji imprez masowych (tabela 2), po stronie najistotniej-

szych korzyści należy zapisać: 

Wzrost lokalnego kapitału społecznego – zaangażowanie imprezy 

masowej wymaga od organizatora zaangażowania do pomocy licznych śro-

dowisk, takich jak: służby mundurowe, służby medyczne, niekiedy harce-

rzy, wolontariuszy, urzędników. Poprzez taką wypracowaną współpracę 

licznych grup społecznych, miasto zyskuje na kapitale społecznym. 

Pobudzenie gospodarki lokalnej – przede wszystkim poprzez kon-

sumpcję oraz wydawanie pieniędzy przez uczestników imprezy oraz wi-

dzów/kibiców. Suma wpływów do budżetu miasta jest uzależniona od wiel-

kości organizowanej imprezy. 

Pozytywna opinia o mieście będącym organizatorem imprezy masowej. 

W przypadku analizy korzyści spoczywających na kolejnym beneficjencie 

ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a mianowicie społeczności 

lokalnej, warto zauważyć iż każda impreza masowa jest przede wszystkim 

atrakcyjnym dla oka widza widowiskiem. W przypadku dużych imprez ma-

sowych, często o charakterze międzynarodowym, społeczność lokalna ma 

okazję na obcowanie z nowymi kulturami, językami, zwyczajami i zacho-

waniami osób przyjezdnych, które chcą również uczestniczyć w imprezie 

masowej48. Dzięki wprowadzonemu nowelizacją zniesieniu konieczności 

wizerunku twarzy na „karcie kibica” podczas wejścia na obiekt sportowy, 

dostęp do widowisk sportowych podczas imprez masowych jest dużo łat-

wiejszy dla jego uczestników. 

                                                      
48 W. W. Budner, ,,Organizacja imprez biegowych źródłem korzyści dla różnych beneficjentów”, 

http://e.poznan.pl/.../Organizacja%20imprez%20biegowych%20źródłem%20korzyści.p
df (22.09.2017). 
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Reasumując, pomimo pewnej ilości wprowadzonych zmian, którym 

podstawowym zadaniem była zmiana sytuacji kibica na lepsze, można od-

nieść wrażenie, że w ustawie znalazły się dodatkowo zapisy budzące liczne 

kontrowersje. Poza wskazanymi powyżej pozytywnymi aspektami wprowa-

dzenia nowelizacji w życie, negatywne opinie wśród parlamentarzystów 

dotyczyły zapisy odnoszące się do art. 14 ustawy. Na mocy tych przepisów 

Tabela. 2. Efekty organizacji imprezy masowej z punktu widzenia 
beneficjenta ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych jakim jest miasto 
w zależności od momentu oddziaływania 

Efekty oddziaływania organizacji imprezy sportowej na miasto 

Efekty wymierne Efekty niemierzalne 

Moment 

oddziały

wania Pozytywne Negatywne Pozytywne Negatywne 

Przed 

rozpoczę

ciem 

imprezy 

masowej 

Dodatkowe 

miejsca pracy 

Wysokie koszty 

przygotowań 

imprezy 

Nowe pomysły 

odnośnie 

przeorganizowa

nia przestrzeni 

miasta 

Uciążliwości 

logistyczne 

związane z 

przygotowywanie

m imprezy 

masowej 

Podczas 

trwania 

imprezy 

masowej 

Wzrost 

wpływów do 

budżetu 

miasta 

Koszty 

przeprowadzan

ia imprezy 

Poprawa 

wizerunku 

miasta, 

promocja 

miasta 

Blokowanie ulic 

na kilka godzin 

podczas imprezy, 

brak miejsc 

parkingowych 

Po 

zakończe

niu 

imprezy 

masowej 

Poprawa 

wizerunku 

miasta po 

przeprowadzo

nych pracach 

remontowych 

Liczne koszty 

poniesione 

przez miasto 

związane z 

uporządkowani

em terenu 

Kapitał 

społeczny, 

nowe cenne 

doświadczanie, 

duma, 

optymizm 

Negatywne 

wspomnienia z 

awantur, sporów, 

zaśmiecania 

obiektu imprezy 

masowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. W. Budner, ,,Organizacja imprez 

biegowych źródłem korzyści dla różnych beneficjentów’’ 

http://e.poznan.pl/.../Organizacja%20imprez%20biegowych%20źródłem%20korzyś

ci.pdf (22.09.2017r.) 
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możliwe stało się nakładanie zakazów klubowych zarówno na organizatora 

meczu piłki nożnej, jak również na indywidualną osobę która podczas 

spotkania dopuściła się naruszenia regulaminu obiektu sportowego lub 

regulaminu imprezy sportowej. Przepis ten funkcjonował już od początku 

istnienia ustawy, czyli również przed nowelizacją i obejmował sposób drogi 

odwoławczej od zakazu klubowego, który prowadziła do instytucji 

znajdujących się przy PZPN lub do spółki zarządzających ekstraklasą 

piłkarską. Po wprowadzeniu nowelizacji osoba ukarana bezpośrednim 

zakazem klubowym ma jedyną możliwość obrony poprzez wniosek o po-

nowne rozpatrzenie sprawy właściwej wyłącznie przez organizatora im-

prezy, który ten nakaz wcześniej nałożył. Zapis art. 14 budził już liczne 

kontrowersje już w pracach projektowych nad nowelizacją, gdyż trudno jest 

liczyć na skutecznie przyjęte odwołanie w przypadku gdy wnioskujący od-

wołuje się do organu nadającego zakaz klubowy.  

Kolejna regulacją budzącą kontrowersje odnosi się przede wszystkim 

do dodanego artykułu 50a do Kodeksu wykroczeń, który przewidywał 

wprowadzenie kary aresztu oraz ograniczenia wolności lub grzywny 

o wysokości nie mniejszej niż 3000 złotych za posiadanie przy sobie 

pirotechnicznych wyrobów (race, flary dymne) w czasie przejazdu/prze-

marszu zorganizowanej grupy uczestników imprezy sportowej. Wpro-

wadzona w nowelizacji ustawy zmiana może doprowadzić do sytuacji, 

w której uczestnicy takowej imprezy sportowej, będą zmuszeni do wyboru 

własnego środka transportu, zamiast korzystać z zorganizowanych do-

jazdów na mecz w zorganizowanej grupie, co bezpośrednio przełoży się na 

zwiększenie pracy oraz opracowanie odpowiednich struktur logistycznych 

dla organów bezpieczeństwa. Dodatkowo, dochodząc już do skrajności w ro-

zumowaniu dodanych przepisów, może dochodzić do sytuacji, w której 

osoba poruszająca się na przykład tramwajem czy autobusem na imprezę 

masową, a mająca przy sobie środki pirotechniczne, może zostać ukarana 

za wskazane wykroczenie. 

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, nowelizacja ustawy o orga-

nizacji imprez masowych, jest niewątpliwie krokiem w dobrą stronę, która 

ułatwia dla potencjalnego kibica dostęp na stadion podczas imprezy pił-

karskiej, nie mniej niektóre z wprowadzonych przepisów, a przede wszystkim 
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kwestia znajdująca się w ustawie przed nowelizacją, czyli wprowadzenie 

zakazów klubowych niesie wiele kontrowersji49.  

Powołując się ponownie na wypowiedzi dr Mateusza Dróżdża, można 

zauważyć wiele niedopracowanych luk prawnych w zaproponowanych 

przez nowelizacje zapisach, które w sposób bezpośredni mogą dotknąć 

beneficjenta uchwalonych rozwiązań. Według jego opinii, powinno się zni-

welować dotychczasowe obowiązki odnoszące się do dokumentów, które 

należy składać w celu zorganizowania imprezy masowej, wykaz koniecz-

nych dokumentów jest bardzo obszerny i właściwie nie możliwe się staje 

złożenie wszelkich załączników bezbłędnie. Dr Dróżdż uważa iż za-

proponowane w nowelizacji artykuły 25. oraz 26. powinny być jeszcze 

zmienione. Mecenas podkreślał w licznych rozmowach absurd związany 

z wprowadzeniem kary aresztu za posiadanie przez kibica podczas meczu 

i drogi na mecz wyrobów pirotechnicznych. Według jego opinii zgodność 

zaproponowanego przepisu nie jest zgodna z konstytucją50. Niestety na 

podstawie traktowania przepisów w sposób dosłowny można dojść do licz-

nych absurdów, gdyż na przykład jadąc na mecz swoim samochodem kie-

rowca musiałby wyjmować gaśnicę, gdyż jest to przedmiot uznawany za 

niebezpieczny, z którym nie można wejść na teren imprezy. Obecny przepis 

nowelizacji stanowi, iż zakaz posiadania pirotechniki bądź też przedmiotów 

uważanych za niebezpieczne podczas przejazdu zorganizowanej grupy kibi-

ców na mecz, grozi odpowiedzialnością karną, nie mniej organy policji 

w osobnej na ten temat opinii dodały, że każdy przejazd kibiców na mecz 

uznawany jest za zorganizowany. Takie podejście i opinie służb budzą 

liczne kontrowersje, a dosłowne traktowanie przepisów paradoksy. Jedną 

z takich sytuacji był przejazd kibiców Górnika Łęczna, którzy udali się na 

mecz kilkoma autokarami oraz samochodami w konwoju policyjnym. Ki-

bice poruszający się własnymi samochodami jechali zaraz za swoim 

autokarem po pasie dla busów, nie mniej po opuszczeniu swoich samocho-

dów wszyscy zostali ukarani mandatami. W takiej sytuacji nasuwa się pyta-

                                                      
49 L. Młodożeniak, ,,Po nowelizacji ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych dalej bu-

dzi kontrowersje”, http://prawosportowe.pl/po-nowelizacji-ustawa-o-bezpieczenstwie-
imprez-masowych-dalej-budzi-kontrowersje.html (22.09.2017). 

50 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zmiany-w-przepisach-o-bezpieczenstwie-imprez-
masowych-7281629.html (19.09.2017). 
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nie - przejazd był zorganizowany, czy też nie? Dodatkową wątpliwość bu-

dzi nie jasne określenie liczby obstawy policyjnej w przypadku ochrony 

meczów piłkarskich. Polica do tej chwili, nigdy nie zdecydowała się na 

wyjaśnienie, w jaki sposób ustalana jest przez nich liczba niezbędnych do 

ochrony meczu funkcjonariuszy, dlatego też dochodzi do takich sytuacji: 

podczas przejazdu kibiców klubu sportowego Lechii Gdańsk do Wrocławia 

na mecz zgody (w przypadku gdy dwa kluby sympatyzują ze sobą), 

towarzyszyło kolumnie 16 wozów policyjnych przed peletonem kibiców, 

16 wozów w środku oraz 16 za konwojem (taka sytuacja jest całkowicie 

bezpodstawna poza fragmentami trasy w okolicach Poznania oraz Bydgosz-

czy). Przed samym stadionem kibice usłyszeli dodatkowo, że nie mogą iść 

razem z przyjaciółmi na sektor, gdyż są kibicami gości. W takich i podobnych 

sytuacjach po prostu brakuje zdrowego rozsądku i przeanalizowania na chłod-

no nowej sytuacji51. 

 

Wnioski 
Powołując się na dane przetwarzane przez Główny Urząd 

Statystyczny dotyczące organizowanych w roku 2015 imprez sportowych w 

Polsce, można zauważyć stałą przewagę imprez pasowych o charakterze 

sportowym (rysunek 3). 

Na podstawie zebranych przez Główny Urząd Statystyczny 

informacji pochodzących z licznych urzędów miast oraz gmin, które są 

właściwe ze względu na miejsce lokalizacji i przeprowadzania imprezy 

masowej w roku 2015 roku odbyły się 3432 imprezy sportowe o takim 

charakterze (6,1% więcej tego typu imprez w stosunku do roku 2014), 97 

imprez interdyscyplinarnych, które łączyły imprezy sportowe z imprezami 

artystyczno – rozrywkowymi (35,8% mniej tego typu imprez w stosunku do 

roku 2014)52. 

 

 

                                                      
51 http://weszlo.com/2016/04/17/mecenas-drozdz-o-najwazniejszej-pilkarskiej-ustawie-

absurdy-imprez-masowych/ (22.09.2017). 
52 GUS, ,,Sportowe imprezy masowe”, 

http://stat.gov.pl/download/gfx/.../pl/.../5495/.../sportowe_imprezy_masowe_w_2015.do
cx(23.09.2017). 
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3. Liczba zorganizowanych imprez masowych w 2015 roku 

Źródło: GUS, ,,Sportowe imprezy masowe”, 

http://stat.gov.pl/download/gfx/.../pl/.../5495/.../sportowe_imprezy_masowe_w_20

15.docx (23.09. 2017). 

 

Biorąc pod uwagę powyższe dane za rok 2014-2015 odnoszących się 

do ciągłego wzrostu liczebności imprez masowych organizowanych w Pol-

sce, zasadne było rozpoczęcie prac związanych z wprowadzeniem zmian do 

istniejącej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych uprości or-

ganizację meczów. Prawidłowe systemy elektroniczne będą musieli zapew-

nić organizatorzy tylko trzech najwyższych ligowych klas rozgrywkowych. 

Obcięty zostanie również czas na zgłoszenie imprezy – z 30 do 14 dni. We-

dług ekspertów zmiany idą w dobrym kierunku, konieczne są jednak dalsze 

ułatwienia dotyczące np. składania dokumentów. Znika też obowiązek po-

siadania karty kibica, a przy zakupie biletu nie będzie już wymagany wize-

runek twarzy. 

Radca prawy dr Dróżdż twierdzi że: ,Nowelizacja jest obszerna, zo-

stało zmienionych ponad 20 przepisów. To w pewnym stopniu rewolucja 

dla organizatorów imprez masowych, przedsiębiorców. Przede wszystkim 

należy wskazać, że zmiana dotyczy meczów piłki nożnej. Od teraz łatwiej 

będzie można nabyć bilet na mecz, zrezygnowano z obowiązku gromadze-

nia wizerunku twarzy. Rezygnacja z obowiązku wizerunku twarzy jest ko-

rzystna z punktu widzenia kibiców. Do zakupu biletów wystarczy imię, na-

zwisko i PESEL. Do sprzedaży dopuszczone zostaną też bilety na miejsca 
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stojące (nie więcej niż 25 proc. wszystkich miejsc). Tylko w ramach 

rozgrywek UEFA i FIFA na biletach nie znajdzie się nic oprócz numeru 

miejsca siedzącego”53.Nowelizacja wprowadza też ułatwienia dla orga-

nizatorów meczów: ,,Kompatybilne systemy elektroniczne, czyli tzw. bram-

ki, przez które przechodzimy przed meczem, będą musieli posiadać tylko 

organizatorzy meczów trzech najwyższych klas rozrywkowych mężczyzn. 

W znacznym stopniu ograniczy to kwestie finansowe klubów z II, III i IV 

ligi, ponieważ nie były one w stanie spełnić tego obowiązku.’’ 

Skrócony zostanie też termin, w którym będzie można zgłaszać ma-

sową imprezę w uzasadnionych przypadkach z 30 do 14 dni. Będzie to 

możliwe, jeśli potrzeba organizacji wynikła z nagłych przyczyn, a charakter 

imprezy nie jest sprzeczny z przeznaczeniem obiektu określonym 

w projekcie budowlanym. Zdaniem eksperta zmiany mogą być korzystne 

dla sektora biznesowego, bo ułatwienia w sprzedaży biletów to większy 

zysk. Nowelizacja jest krokiem w dobrym kierunku, choć konieczne są dal-

sze ułatwienia. 

,,Powinny zostać zniwelowane obowiązki dotyczące dokumentów, ja-

kie należy złożyć, żeby zorganizować imprezę masową, bo teraz ten katalog 

jest bardzo obszerny. Jest praktycznie niemożliwe, żeby wszystkie załącz-

niki złożyć do organu bez jakiegokolwiek błędu. Dlatego też artykuły 25. 

i 26. ustawy powinny być jeszcze zmienione’’ – ocenia radca prawny 

Zmiany w ustawie odczują również kibice. Za posiadanie wyrobów pi-

rotechnicznych podczas zorganizowanego przejazdu kibiców można zostać 

ukaranym aresztem, karą ograniczenia wolności lub grzywną nie niższą niż 3 

tys. zł. Co więcej, w takiej sytuacji obowiązkowo będzie także orzekany zakaz 

stadionowy. To rzecz mocno kontrowersyjna, pojawiają się kwestie dotyczące 

zgodności tego przepisu z konstytucją. W tym samym czasie będzie również 

możliwość orzekania zakazu stadionowego za popełnienie tzw. występku chu-

ligańskiego. Nawet za kąpiel w fontannie, o ile zostanie uznana za takie prze-

kroczenie, będzie można orzec zakaz stadionowy. 

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń budzi najwięcej niepewności. Prze-

pisy nie wskazują okoliczności posiadania wyrobów pirotechnicznych, 

które mogą w żaden sposób nie wskazywać na ich użycie w celu popełnie-

                                                      
53http://biznes.newseria.pl/news/zmiany_w_przepisach_o,p1350046190 (23.09.2017). 
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nia przestępstwa. Spory odnoszą się również pojęcia zorganizowanego 

przejazdu. Wzbronienie stadionowe mogą również doprowadzić do wykro-

czenia niezwiązane z imprezą masową, np. nieopuszczenie zbiegowiska 

obok wezwań, przekroczenie ciszy nocnej czy drobne akty wandalizmu. 

Kary będą za środki pirotechniczne w czasie przejazdu, w trakcie trwania 

imprezy masowej bądź wyrzucenie jakiegoś przedmiotu na murawę.  

Norma prawna jest słaba, wymaga tak naprawdę napisania od nowa. 

W szczególności ustawodawca ma obowiązek kibiców traktować bardziej 

jako konsumentów, a nie potencjalnych chuliganów. Zmiany w ustawie 

dotyczą również zakazu klubowego. Osoba nim ukarana będzie mogła 

wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do klubu, zamiast jak do-

tychczas do właściwego podmiotu prowadzącego rozgrywki, czyli PZPN-u 

lub Ekstraklasy.54 

Co ciekawe, obecnie prowadzone są dialogi między Ogólnopolskim 

Związkiem Stowarzyszeń Kibiców a parlamentarzystami, na temat przygo-

towanego przez Związek projektu kolejnej zmiany do ustawy o bezpie-

czeństwie imprez masowych. Proponowane zmiany miały jeszcze bardziej 

ułatwić życie kibicom podczas organizowanych meczów, chodzi tu przede 

wszystkim o pirotechnikę i dotychczas obowiązujące w związku z nią prze-

pisy. W dniu 1 marca 2017 roku na swoim Twitterze Zbigniew Boniek, 

zamieścił taki oto wpis: ,,PZPN napisał pismo 2 miesiące temu, środowisko 

kibicowskie rozmawia, Min. Błaszczak jest na tak, może będzie rozsądna 

zmiana ustawy o BIM, oby’’(zachowano oryginalną pisownię). Ogólno-

polski Związek Stowarzyszeń Kibiców, potwierdził słowa Zbigniewa Boń-

ka, i stwierdził iż związek dysponuje już projektem nowej ustawy o bez-

pieczeństwie imprez masowych, która została sporządzona na zlecenie 

OZSK przez dr radcę prawnego Mateusza Drózdża oraz adwokata Przemy-

sława Plewińskiego. Kolejna nowelizacja miała by obejmować propozycje 

aby część przewinień kibicowskich móc karać w formie grzywny a nie na 

drodze sądowej. Dodatkowo miały by zostać zmodyfikowane uprawnienia 

wojewodów związane z zamykanie obiektów stadionowych, zwężone zapisy 

wykorzystywania zakazów stadionowych oraz modyfikacja kwestii używania 

wyrobów pirotechnicznych na stadionach. W przypadku zapisów dotyczących 

                                                      
54 Ibidem. 
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wyrobów pirotechnicznych, głos w sprawie już w roku 2016 zabierał poseł PIS 

Tadeusz Dziuba, który już podczas swojej kampanii wyborczej często podkreś-

lał, że pirotechnika na stadionach powinna być dopuszczona pod pewnymi ściśle 

określonymi warunkami. Obecnie poseł Tadeusz Dziuba nadal podtrzymuje 

swoje stanowisko z ubiegłego roku: „Ja nie jestem przeciwnikiem używania rac. 

Wydaje mi się że rac można używać w sposób bezpieczny, zwłaszcza jeśli 

byłyby używane w sposób kontrolowany, pod dozorem. To bardzo interesujący 

element dekoracyjny oprawy widowiska sportowego. Jeśli kibice są do tego 

elementu przywiązani, to w moim przekonaniu należy taką możliwość przed 

nimi otworzyć”55. 

Podsumowując, należy również podnieść iż nowelizacja przedmioto-

wej ustawy, dokonana wskazaną wyżej ustawą z dnia 11.09.2015 r. o zmia-

nie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych 

ustaw, która weszła w życie w dniu 26.11.2015 r., wprowadziła w tej usta-

wie szereg istotnych zmian. Do najważniejszych z pozytywnych zmian, 

które z całą pewnością wpłynęły na praktykę należy uznać zmianę doty-

czącą trybu sprzedaży biletu, identyfikacji kibiców, albowiem dzięki tej no-

welizacji kibice w Polsce mogą zdecydowanie w łatwiejszy i na pewno 

szybszy sposób kupić bilety na mecze piłki nożnej. Przed tą nowelizacją, 

a więc zgodnie z obowiązującymi jeszcze do dnia 25 listopada 2015 r. 

przepisami każdy kibic, który chciał obejrzeć mecz piłkarski na stadionie 

(będący imprezą masową), musiał podać swoje dane personalne: imię, na-

zwisko oraz numer PESEL, przy czym każdy klub miał obowiązek pobrać 

wizerunek twarzy. Z uwagi na te obostrzenia ustawowe wiele klubów 

w Polsce wprowadziło tzw. karty kibica, przede wszystkim w celu ułatwie-

nia ustalenia tożsamości kibica i zakupu biletu. Jedną ze zmian wprowa-

dzonych przez nowelizację jest więc zniesienie obowiązku pobierania 

i przetwarzania wizerunku twarzy. Tym samym proces rejestracji nowego 

kibica i sama sprzedaż biletów odbywa się dzisiaj w sposób dużo prostszy 

i szybszy. Poza tym, dzisiaj możliwy jest również zakup biletu dla innej 

osoby, która nie jest jeszcze zarejestrowana w systemie, wówczas wystar-

czy podać jej imię, nazwisko oraz nr PESEL. 

                                                      
55 http://epoznan.pl/news-news-5564 

Race_wroca_na_stadiony_Jest_projekt_nowej_Ustawy_o_bezpieczenstwie_imprez_ma
sowych (23.09.2017). 
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dr Piotr Feczko 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

Relacja pomi ędzy  
innowacyjno ścią przedsi ębiorstw regionu  
a działaniami władz publicznych wzgl ędem gospodarki 
- w świetle wyników bada ń ankietowych w Małopolsce 
 

Wprowadzenie 
Tekst prezentuje wyniki badań ankietowych małopolskich przedsię-

biorstw w zakresie działań władz publicznych względem rozwoju opartego 

na innowacyjności. Autor stawia pytanie: „czy władze publiczne jednocze-

śnie usiłują wspierać innowacyjność gospodarki i zarazem ją tłumią?”. 

Opracowanie ma charakter interdyscyplinarny – dotyczy przede wszystkim: 

ekonomiki rozwoju, prawa administracyjnego, nauk o administracji (i za-

rządzania publicznego). 

 

Metodyka, cel i przebieg bada ń 
Przeprowadzone badanie empiryczne1 miało na celu przede wszyst-

kim zbadanie kreatywności, innowacyjności i konkurencyjności przedsię-

biorstw regionu (Małopolski). Zostało przeprowadzone na potrzeby więk-

szego projektu naukowego. Miało charakter wywiadu przeprowadzonego 

przez badacza, który wypełniał ankietę na podstawie merytorycznych wy-

powiedzi przedstawiciela danej ankietowanej jednostki. Jego formularz an-

kietowy zawierał kilkadziesiąt pytań o zróżnicowanej tematyce i konstruk-

cji dotyczących przede wszystkim wzmiankowanych cech jednostek go-

spodarujących we wspomnianym województwie.  

Udało się wykonać 86 zasadniczo kompletnych wywiadów z przedstawi-

cielami wybranych losowo jednostek gospodarujących. Ankietowanie od-

bywało się podczas wizyt osobistych bądź - uzgodnionych uprzednio - 

rozmów telefonicznych. Zazwyczaj doprowadzenie do udzielenia całości 

wywiadu przez kompetentną osobę wymagało szeregu różnych starań. Nie-

raz nie kończyło się sukcesem. 

                                                      
1 Por. S. Pabis, Metodologia i metody nauk empirycznych, Warszawa 1985, s. 71 i nast. 
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Przeprowadzenie badania było istotnie trudne. Spowodowane to było 

w szczególności:  

a. stosunkową obszernością ankiety (jej staranne wypełnienie zajmowało co 

najmniej około 40 minut) i – tym samym - zasadniczą trudnością uzyskania 

około 45 minut czasu osoby kompetentnej na rozmowę dla celów badania 

naukowego;  

b. występującymi często deficytami zaufania społecznego w życiu społecznym2;  

c. zdarzającymi się nieraz niepożądanymi postawami uczestników życia go-

spodarczego wobec strefy nauki i szkolnictwa wyższego3;  

d. nie-nieograniczonymi zasobami badacza, które mógł przeznaczyć na po-

trzeby badań empirycznych4;  

e. powszechnie negatywnym nastawieniem jednostek gospodarujących do 

badań statystycznych /w tym ankietowych/ – w szczególności administracja 

statystyczna jest postrzegana przez nie zazwyczaj podobnie jak skarbowa, 

bądź ZUS5. 

 

Ankietujący po zapisaniu odpowiedzi – przepisywał je do arkusza 

kalkulacyjnego Excel (gdzie przeprowadzono kontrolę materiału statys-

tycznego – m.in. pod względem kompletności i zupełności). Potem dane 

były także eksportowane do programu Statistica6. We wskazanych progra-

mach została przeprowadzona analiza statystyczna danych empirycznych. 

Z ostrożności badawczej - doktorant kontrolnie dokonywał wybrane obli-

czenia – dodatkowo także odręcznie. 

 Badacz przedstawia pojęcia wykorzystane w trakcie prezentowanej 

analizy: 

                                                      
2 Przykładowo: badacz był posądzany o bycie „agentem wywiadu ZUS-u”, bądź „wywiadowcą 

zbierającym dane dla mafii haraczowej”. 
3 Np. pewien menedżer szczebla regionalnego zadał autorowi pytanie: „a czym Wy się tam na 

uczelniach właściwie zajmujecie?”. 
4 Badania nie były finansowane i badacz je wykonywał osobiście przy użyciu dostępnych mu 

zasobów. 
5 Miało to także związek z takimi cechami dobry dzisiejszej jak: nawał informacji bądź częste 

usiłowanie ich pozyskiwania – nieraz w daleko idących zakresach oraz rozrostem 
administracji publicznej (i egzekwowanych przez nią obowiązków publiczno-prawnych 
uczestników życia gospodarczego). 

6 Przykładowo por. M. Rabiej, Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel, Gliwice 
2018, s. 30 i nast. oraz M. Rabiej, Statystyka z programem Statistica, Gliwice 2012, s. 25 
i nast. 
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a. próba - 86 zbadanych przedsiębiorstw małopolskich (względnie - od-

działów bądź podobnych terenowych jednostek organizacyjnych przedsię-

biorstwa mającego główną siedzibę poza Małopolską) zatrudniających /w 

różnych stosunkach prawnych7/ co najmniej 10 osób; 

b. jednostka statystyczna – przedsiębiorstwo8 małopolskie (względnie - od-

dział bądź podobna terenowa jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa 

mającego główną siedzibę poza Małopolską) zatrudniających /w różnych 

stosunkach prawnych/ co najmniej 10 osób; 

c. cechy – badane właściwości poszczególnych analizowanych przedsię-

biorstw (zarówno mierzalne – np. obrót; jak i jakościowe – np. własna 

ocena konkurencyjności); 

d. materiał statystyczny – formularz ankietowy, który wypełniał badacz na 

podstawie wypowiedzi ankietowanego przedstawiciela firmy; 

e. błędy w danych statystycznych – autor sam popełnił pewną ilość błędów 

przypadkowych – szczególnie przy wprowadzaniu arkuszy ankietowych do 

Excel’a (niemniej uważa, że błędy te zostały poprawione); jednakże trudno 

mu oszacować - czy udało mu się rozpoznać wszystkie błędy systema-

tyczne9 ze strony ankietowanych; 

f. szeregi statystyczne – wynikały z pytań zawartych w ankiecie mających 

postać rangową, nominalną i obrazową; 

g. prezentacja danych statystycznych – badacz przedstawia wyniki analizy 

statystycznej przede wszystkim poprzez tabele, jak i przez opis tekstowy; 

                                                      
7 Tj. nie tylko w stosunku pracy; ale też na podstawie innych stosunków prawnych – w tym na-

wet nie sformalizowanych, ale o zbliżonym charakterze ekonomicznym do co najmniej 
pełno-etatowego stosunku pracy. Badacz podziela stanowisko, iż szara strefa ma znaczenie 
dla procesów gospodarowania. 

8 Jako przedsiębiorstwo autor rozumie aktywną w życiu gospodarczym jednostkę organiza-
cyjną o charakterze przede wszystkim faktyczno-ekonomicznym (nieraz formalnie składa-
jącą się z np. kilkunastu podmiotów prawa – przykładowo jeden z właścicieli ankietowa-
nych przedsiębiorstw – zapytany o formę prawną jego firmy - wysypał na stół przed bada-
czem szufladę około 20  pieczątek, z których każda miała mieć inny NIP i REGON – po 
czym grzecznie poprosił sobie wybrać wedle preferowanego koloru obudowy automatu 
stemplowego – formę prawną jego przedsiębiorstwa).  

9 Najczęstszym błędem systematycznym ze strony właściciela małego i średniego przedsiębior-
stwa było zaniżanie obrotów; bądź nierzadkie przedstawianie sytuacji firmy jako od dawna 
trwale niepomyślnej, że – obiektywnie - trudno jest racjonalnie uzasadnić prowadzenie przez 
niego wieloletniej działalności gospodarczej z wynikami finansowymi oscylującymi najwy-
żej dookoła zera. 
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h. (podstawowa, początkowa) analiza struktury – autor podaje tu liczbę da-

nych odpowiedzi na poszczególne pytania z arkusza ankietowego10; 

i. polityka przemysłowa11; 

j. polityka innowacyjna12; 

k. innowacyjność13; 

l. konkurencyjność14. 

  

Dla celów niniejszego opracowania wykorzystano ze wspomnianego 

badania cztery pytania: „czy przedsiębiorstwo korzystało w ciągu ostatnich 

3 lat z programów publicznych lub innych publicznych form wspierania in-

nowacyjności?” (tab. 1); „z jakich programów publicznych lub innych form 

wspierania innowacyjności korzystała firma w ciągu trzech ostatnich lat?” 

(tab. 2); „czy firma posiada jakieś oczekiwania od polityki przemysłowej 

(szczególnie względem innowacyjności i konkurencyjności) władz publicz-

nych?” (tab. 3); „jakie działania władz publicznych mogłyby wspomóc 

konkurencyjność i innowacyjność firmy?” (tab. 4.).   
                                                      
10 Przykładowo por. opracowania dot. m.in. fundamentalnych pojęć statystycznych takie 

jak: M. Sobczyk, Statystyka podstawy teoretyczne. Przykłady. Zadania, Lublin 1998, s. 
9 i nast. bądź A. Malinowski, Statystyka w administracji, Warszawa 2015, s. 12 i nast.   

11 Politykę przemysłową można ujmować za H. Kozarowiczem - jako politykę (publiczną) 
cechującą się m.in.: a) tym, że zasadniczym jej twórcą jest rząd; b) polegającą na 
wszelkich oddziaływaniach makroekonomicznych państwa; c) nakierowywaniem dzia-
łań ekonomicznych i administracyjnych państwa na określone cele; d) tym, iż wspo-
mniane cele (pro-wzrostowe) winny być jasno określone oraz zamierzone (zaprojekto-
wane), a nie mieć charakteru doraźnego (H. Kozarowicz [w:] (red.) H. Kozarowicz, A. 
Skowrońska, Polityka przemysłowa, Wrocław 2005  s. 12-14). 

12 Ł. Mamica definiuje politykę innowacyjną: „aktywność władz publicznych i innych 
podmiotów (szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych) ukierunkowaną na 
tworzenie za pomocą określonych metod i środków, warunków wzrostu konkurencyjno-
ści firm i poprawy jakości życia mieszkańców przez powstawanie i transfer innowacji, 
przy uwzględnieniu działań koordynacyjnych i regulacyjnych w sferze nauki, edukacji i 
badawczo-rozwojowej” (Ł. Mamica [w:] Polityka innowacyjna, Warszawa 2014, s. 16). 

13 Innowacyjność można przedstawiać jako skłonność oraz zdolność do wprowadzania 
innowacji (por. A. Olak [w:] (red.) A. Janowska et al., Innowacyjność i konkurencyj-
ność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa, Warszawa 2017, 
s. 243. Natomiast samą innowację autor artykułu rozpoznaje jako „coś nowego i uży-
tecznego społecznie”. 

14 E. Łaźniewska et al. definiują konkurencyjność: „zdolność do konkurowania, wzrostu, 
generowanie zysku przez produkowanie dóbr lub świadczenie usług o odpowiedniej ja-
kości i cenie we właściwym czasie, stanowiącym odpowiedź na potrzeby rynku i zaspo-
kajających potrzeby klientów w sposób bardziej efektywny... (E. Łaźniewska et. al. [w:] 
(red.) E. Łaźniewska et. al., Konkurencyjność regionalna, Warszawa 2012, s. 24). 
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Wyniki badania 
 Pierwsze z prezentowanych pytań dotyczyło tego czy przedsiębior-

stwo z jakiejś formy wsparcia innowacyjności ze strony władz publicznych 

(tab. 1). Wynik - co najmniej - 36 % trudno uznać za znikomy, albowiem 

nie zawsze ankietowani kojarzyli proinnowacyjne działania sektora pu-

blicznego jako działania z zakresu polityki innowacyjnej. Wydaje się, że 

skala zaangażowania działań organizacyjnych i wydatków sfery publicz-

nych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności nieraz nie bywa dosta-

tecznie rozpoznawana przez ich adresatów. 

 

Tabela 1. 

Czy przedsiębiorstwo korzystało w ciągu ostatnich 3 lat z programów pu-

blicznych lub innych publicznych form wspierania innowacyjności?  

tak [(liczba odpowiedzi) 31] nie [52] trudno powiedzieć [3] 

 

 Drugie pytanie miało charakter bardziej szczegółowy. Jego przedmio-

tem były najczęstsze rodzaje form wspierania innowacyjności (tab. 2).  

Tabela 2. 

Z jakich programów publicznych lub innych form wspierania innowacyjności 

korzystała firma w ciągu kilku ostatnich lat?  

targów (np. Małopolskich Targi Innowacji15) [9] 

finansowania ze środków UE (np. programów POIR16) [7] 

udziału w konkursach (Konkurs Polski Produkt Przyszłości – Polskiej Agencji 

Przedsiębiorczości17) [0] 

doradztwa (np. Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego18) [8] 

preferencyjnych pożyczek (np. Fundacji Promocji Gospodarczej Regionu 

Krakowskiego19), [9] 

platform edukacyjnych (np. Urzędu Patentowego RP) [9] 

ośrodków informacji (np. Ośrodka Informacji Patentowej - Kraków20) [9] 

innych – jakich? [0] 
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Żadna z ankietowanych firm nie zadeklarowała udziału w żadnym z - licz-

nie organizowanych i stosunkowo nagłaśnianych - konkursów. Finansowanie ze 

środków wspólnotowych nie okazało się najczęstszą wykorzystywaną formą 

wsparcia publicznego. To, że ankietowani nie wskazali (bądź nie umieli wymie-

nić) niewyliczonych w pytaniu innych działań z zakresu polityki innowacyjnej 

prawdopodobnie świadczy o niewystarczającej orientacji wspieranych co do 

rodzajów otrzymywanego wsparcia. 

 Kolejną kwestią były oczekiwania firm od polityki przemysłowej 

władz publicznych - w szczególności co do oddziaływania władz na inno-

wacyjność oraz konkurencyjność gospodarki (tab. 3).  

 

 

Najwięcej ankietowanych (90 %) wyraziło życzenie, aby władze pu-

bliczne nie przeszkadzały im w ich działalności (autor badał firmy prowa-

dzące zarejestrowaną działalność gospodarczą, która nie miała charakteru 

niedozwolonego prawem)21. Z kolei niewiele mniejszy odsetek wyraziło 

oczekiwanie na wydatkowanie ze strony władz środków na wspieranie in-

nowacyjności. Natomiast przytłaczająca większość przedsiębiorstw uznało, 

że aktualne obciążenia publiczno-prawne (finansowe i sprawozdawcze) są 

przeszkodą dla konkurencyjności oraz innowacyjności ich gospodarowania. 

 Czwarte pytanie wiązało się z trzecią kwestią (tab. 4). Niestety jedynie 

część ankietowanych – mimo deklarowanej przed badacza ich anonimowości – 

zgodziła się udzielić tu udzielić wybiórczych odpowiedzi. Prawdopodobnie było 

to związane ze niewystarczającymi zasobami kapitału społecznego oraz specy-

fiką funkcjonowania firm w praktycznych realiach porządku administracyjno-

Tabela 3. 

Czy firma posiada jakieś oczekiwania od polityki przemysłowej (szczególnie 

względem innowacyjności i konkurencyjności) władz publicznych?   

 nie przeszkadzać [77] 

obniżka finansowych obciążeń publiczno-prawnych (np. ZUS, podatki) [63] 

zmniejszenie wymaganej prawem publicznym sprawozdawczości [68] 

przeznaczanie środków publicznych na innowacje [76] 

inne [67] 



FONS 2018 / 1 (8) 85

prawnego w Polsce (i różnorakimi obawami pytanych w tych zakresach). 

Z uzyskanych odpowiedzi powtarza się informacja, że obciążenia publiczno-

prawne (finansowe oraz sprawozdawcze) są rozpoznawane przez przedsiębior-

ców jako negatywne czynniki istotne także co do innowacyjności i konku-

rencyjności prowadzenia przez nich działalności.  

 

Uwidocznione problemy i wybrane postulaty z nimi zw iązane 
 Przytoczone wyniki powyższych badań uwidaczniają usiłowania władz 

publicznych względem prowadzonej polityki proinnowacyjnej (tj. O charakterze 

nakładczym bądź organizacyjnym), a także stosunek przedsiębiorstw do 

wspomnianych działań. Jednakże też informują o problemach administrowania 

(zarządzania) publicznego22, które są odczuwane jako mające negatywny wpływ 

także na innowacyjność przedsiębiorstw regionu. Rodzi to obawę, którą można 

wyrazić pytaniem – „czy władze publiczne jednocześnie usiłują wspierać 

innowacyjność gospodarki i zarazem ją tłumią?”. 

 Panuje zgodność poglądów, że elementy otoczenia przedsiębiorstwa 

mają względem niego istotne znaczenie. Władze publiczne (wraz z ich róż-

norodnymi działaniami) z pewnością przynależą do tych elementów23. 

Natomiast rozwój (także w zakresie innowacyjności – i z jej wykorzysta-

niem) ma charakter terytorialny na który składa się też dana przestrzeń 

ekonomiczno-społeczna24. Prorozwojową rolę władz publicznych wedle 

koncepcji współczesnego public governance można ujmować jako tworze-

nie przestrzeni dla: przedsiębiorczości, aktywności oraz kreatywności25 

(które zazwyczaj są - zasadniczo -niezbędne dla procesów innowacyjnych). 

Tabela 4. 

Jakie działania władz publicznych mogłyby wspomóc 

konkurencyjność i innowacyjność firmy? 
(waga: 1-5) 

nie przeszkadzać 1 [3] 2 [0] 3 [0] 4 [2] 5 [4] 

obniżka finansowych obciążeń publiczno-prawnych 1 [1] 2 [0] 3 [1] 4 [8] 5 [13] 

zmniejszenie wymaganej prawem publicznym 

sprawozdawczości 

1 [4] 2 [0] 3 [1] 4 [6] 5[7] 

 

przeznaczanie środków publicznych na innowacje 1 [2] 2 [0] 3 [1] 4 [2] 5[4] 

inne 1 [4] 2 [0] 3 [1] 4 [4] 5[9] 
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 Idee będące głoszone poprzez dzisiejsze governance istotnie wpły-

wają na współczesne porządki prawa publicznego poszczególnych państw – 

w tym także Polski26. Sfera publiczno-prawna aktualnie ulega licznym 

przemianom związanymi z procesami globalnego rozwoju cywilizacyj-

nego27. Wspomniane transformacje zasadniczo nie uwzględniają dorobku 

doktryn prawnych, czy „wykształconych linii orzeczniczych” tych porząd-

ków prawnych, które nie są wiodące (czy chociażby tylko liczące się) 

względem ww. procesów. P. Kopyciński wskazuje m.in. następujące zależ-

ności między współzarządzaniem a polityką innowacyjną:  

a. instytucje (i zachodzące między nimi interakcje) mają znaczenie dla 

procesów innowacyjnych zachodzących w ramach danego systemu;  

b. uwarunkowania sieciowe;  

c. znaczenie terytorium;  

d. rola zaufania warunkującego pomyślną kooperację28.  

 

Dlatego autor artykułu upatruje w realizacji postulatów współ-

czesnego public governance29 istotnego czynnika niezbędnego dla - 

deklarowanego przez władze publiczne (i ich polityki) – rozwoju opartego 

na innowacyjności. Idee współrządzenia dotyczą wszystkich dziedzin życia 

społecznego - w tym życia społeczno-gospodarczego. Zatem stanowiska 

zajmowane przez podmioty gospodarujące co do zbadanych działań władz 

publicznych należy traktować jako istotne –  w świetle koncepcji dzisiej-

szego governance.  

 Rola władz publicznych względem procesów życia społeczno-gospo-

darczego jest przedmiotem badań nauk społecznych co najmniej od czasów 

Oświecenia30. Do głównego nurtu wspomnianych rozważań należą różne 

pytania dotyczące przede wszystkim kwestii „na ile (i dlaczego) czynnik 

publiczny winien ingerować w życie gospodarcze?”31. W dobie dzisiejszej 

nieczęsto bada się problematykę bezpośredniego, „władczego” interwen-

cjonizmu państwowego (uznawanego za już dość dostatecznie opracowa-

nego). W bieżącym życiu nauk społecznych są dziś poruszane przede 

wszystkim tematy dotyczące pośredniego bądź „meta” oddziaływania 

czynnika publicznego względem problemów wynikających z procesów go-

spodarki światowej32. Zaznaczyć należy, że aktualnie (także i w Polsce) 

polityki publiczne względem procesów gospodarowania (włącznie z poli-
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tyką innowacyjną) nie są prowadzone wyłącznie przez państwo (tj. rząd z 

jego administracją), ale też przez samorząd terytorialny (w szczególności 

przez region samorządowy)33. Przykładem takiej refleksji dotyczącej 

niebezpośredniego, nie władczego oddziaływania (np. poprzez „złotą ak-

cję” w prawach własności intelektualnej przyznanych dzięki sfinansowaniu 

badań ze środków publicznych) są postulaty M. Mazzucato odnośnie poli-

tyki proinnowacyjnej: „państwo musi ponosić ryzyko, nie powinno ono 

wchłaniać (czy wręcz łagodzić) ryzyka ponoszonego przez sektor prywatny 

– winno podejmować ryzyko, którego ten sektor nie chce podejmować, a 

także odnosić korzyści z ponoszenia owego ryzyka. Ta ostatnia sprawa jest 

kluczowa, ponieważ dzięki temu będzie możliwe odtworzenie cyklu inno-

wacji (zwrot z obecnego cyklu będzie finansować następny cykl, jak i nie-

uniknione straty) …”34. Takie prowadzenie polityk publicznych jest wła-

ściwe państwu integrującemu zasoby35. 

 Ukazane w prezentowanym badaniu problemy sprawowania władzy 

publicznej (rozpoznawane przez przedsiębiorców jako czynniki negatywne 

względem rozwoju opartego na innowacyjności) są typowe przede wszyst-

kim dla państwa administracyjnego (proceduralnego)36, w którym nieraz 

występują patologie biurokratyzmu oraz nadmierne obciążanie podmiotów 

gospodarujących różnego rodzaju zobowiązaniami. Zważyć jednak należy, 

że do współczesnych wartości (aksjomatów) prawa i administrowania pu-

blicznego należą też: racjonalność, pewność, jasność, szybkość oraz eko-

nomiczność37. Niestety ankietowani nie rozeznali realizacji wspomnianych 

wartości, a wręcz przeciwnie. Dlatego władze publiczne powinny wziąć 

pod uwagę to, czy aby jednocześnie deklarując intensywne (i wysoko - na-

kładowe) wspieranie innowacyjności – nie przeciwdziałają temu poprzez 

szereg innych niewłaściwych działań bądź regulacji.    

 

Zakończenie 
 Wyniki badań niestety potwierdzają to, że władze publiczne 

jednocześnie usiłują wspierać innowacyjność gospodarki i zarazem ją tłu-

mią (poprzez przede wszystkim: patologie biurokratyzmu oraz nadmierne 

obciążanie podmiotów gospodarujących różnego rodzaju zobowiązaniami). 

Oba kierunki działań (deklarowany – proinnowacyjny i patologiczny – od-

czuwany negatywnie przez podmioty gospodarujące) można określać mia-
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nem przeciwstawnych. Należy to ocenić jako stan szkodliwy dla rozwoju 

opartego na innowacyjności oraz sprzeczny z zasadami, wartościami prawa 

i administrowania (zarządzania) publicznego. Autor w szczególności pod-

nosi użyteczność realizacji postulatów współczesnego public governance 

także względem tytułowego problemu. 
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dr Aleksandra A. Kozioł 

adiunkt GWSH w Katowicach 

Glosa do uchwały S ądu Najwy ższego  
z dnia 22 listopada 2017 r. sygn. akt III CZP 78/17  

 

Przedmiotem głosowanej uchwały była odpowiedź na pytanie, czy jest 

możliwa zmiana postanowienia o zarządzeniu powrotu dziecka, wydanego w 

oparciu o przepisy Konwencji Haskiej z dnia 25 października 1980 r. doty-

czącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę w trybie przepisu 

art. 577 k.p.c.? W podjętej uchwale Sąd Najwyższy uznał, że artykuł 577 k.p.c. 

ma zastosowanie także do postanowień zarządzających wydanie dziecka na 

podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka 

za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 

r. Nr 108, poz. 528). 
 
Stan faktyczny i przedstawiony problem prawny  

Zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości Sądu Okręgowego 

w O. powstało przy rozpoznawaniu zażaleń A. C. i Prokuratora Okręgowego 

w O. na postanowienie Sądu Rejonowego w B., który na podstawie art. 199 § 

1 pkt 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. odrzucił ich wnioski o uchylenie lub zmianę 

postanowienia tego Sądu z dnia 19 października 2016 r. Postanowieniem, któ-

re uprawomocniło się w dniu 29 maja 2017 r., Sąd nakazał wnioskodawczyni 

A. C. wydanie P. C. ich małoletniej córki A. C.; orzeczenie to zapadło na pod-

stawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za 

granicę, sporządzonej w Hadze w dniu 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 

r. Nr 108, poz. 528, sprostowanie tłumaczenia Dz. U. z 1999 r. Nr 93, poz. 1085, 

dalej jako „Konwencja haska”), która w stosunku do Polski weszła w życie w dniu 

1 listopada 1992 r. Sąd Okręgowy powziął wątpliwości, czy do postanowień 

tego rodzaju znajduje zastosowanie art. 577 k.p.c. Zdaniem Sądu, można przy-

jąć, że sprawy o wydanie dziecka na podstawie Konwencji haskiej są rozpo-

znawane w postępowaniu nieprocesowym jako sprawy z zakresu prawa rodzin-

nego, opiekuńczego i kurateli (art. 561 – 605 k.p.c.), a zatem są objęte zakresem 

zastosowania art. 577 k.p.c. Ponadto, za przyjęciem możliwości zmiany roz-

strzygnięcia przez sąd opiekuńczy w razie znaczącej zmiany sytuacji dziecka 
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przemawia zasada dobra dziecka. W ocenie Sądu Okręgowego, na rzecz 

odmiennego stanowiska przemawia natomiast to, że art. 577 k.p.c., jako 

wyjątek od ogólnej reguły zawartej w art. 523 k.p.c., podlega wykładni 

ścisłej oraz to, że w art. 579 – 605 k.p.c. nie wyodrębniono spraw rozpo-

znawanych w oparciu o Konwencję haską, co oznacza, że art. 577 k.p.c. 

spraw tych nie obejmuje. Sąd podkreślił, że ani Konwencja haska, ani roz-

porządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące 

jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich 

oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające roz-

porządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz. Urz. UE. z dnia 23 grudnia 2003 r., L. 338, 

s. 1, ze sprost. i zm.) - wprowadzające wyjątkowo jurysdykcję państwa, do któ-

rego dziecko uprowadzono - nie zawierają postanowień przewidujących wzrusze-

nie orzeczenia wydanego na ich podstawie. Zdaniem Sądu, przeciwko dopusz-

czeniu stosowania art. 577 k.p.c. przemawia również zasada dobra dziecka, które 

może doznać szkody wskutek przedłużania postępowania związanego z wyda-

niem, a realizacja postulatu pilności rozstrzygania takich spraw zostanie zagrożona 

„poprzez ciągłe składanie wniosków w trybie art. 577 k.p.c.”, uniemożliwiające 

skuteczne i szybkie wykonanie orzeczeń nakazujących wydanie dziecka. 

 

Rozważania Prawne S ądu Najwy ższego 
Sąd Najwyższy podkreślił, że postanowienia Konwencji haskiej oraz 

rozporządzenia (WE) nr 2201/2003 stanowią część krajowego porządku 

prawnego i są stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio, a przy 

ich wykładni i stosowaniu uwzględnia się także wiążącą Polskę Konwencję 

o prawach dziecka, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-

czonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526). Nie 

budzi to wątpliwości w nauce prawa i znajduje potwierdzenie w orzecznic-

twie Sądu Najwyższego1. Kwalifikacji tej nie kwestionuje też Sąd Okręgo-

wy, którego wątpliwości dotyczyły ściśle tego, czy z powołanych przepisów 

postępowania nieprocesowego, mających zastosowanie w sprawach o odebranie 

dziecka, należy – w stosunku do spraw opartych na Konwencji haskiej – wyłą-

czyć art. 577 k.p.c. 

Przepis art. 577 k.p.c., szczególny w stosunku do art. 523 zdanie 1. k.p.c., 

który ustanawia zasadę, że prawomocne postanowienie orzekające co do 

istoty sprawy nie może być zmienione, zezwala sądowi opiekuńczemu na 
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zmianę nawet prawomocnego postanowienia, jeżeli wymaga tego dobro 

osoby, której dotyczy (w rozważanym wypadku – dziecka). Zasada stabil-

ności i niewzruszalności orzeczeń sądowych ustąpiła tu traktowanej priory-

tetowo zasadzie dobra dziecka, co było podyktowane potrzebą uwzględnie-

nia specyfiki spraw, w których ingerencja i rozstrzygnięcia sądu opiekuń-

czego są szczególnie silnie uzależnione od konkretnych sytuacji faktycz-

nych, w jakich w danym czasie znajduje się dziecko. Wskutek różnych 

okoliczności, związanych także ze zmiennością i niestabilnością położenia 

życiowego dzieci, nie można wykluczyć, że prawomocne orzeczenie okaże 

się niekorzystne lub nawet krzywdzące dla dziecka. Umożliwienie sądowi 

opiekuńczemu ponownego rozważenia przesłanek rozstrzygnięcia i – jeżeli 

wymaga tego dobro dziecka - dostosowanie rozstrzygnięcia do konkretnej 

sytuacji, w jakiej dziecko się znalazło, stanowi cel unormowania zawartego 

w art. 577 k.p.c. Artykuł 577 k.p.c. jest jednym z przepisów ogólnych mają-

cych zastosowanie w sprawach opiekuńczych. W ustawie procesowej zosta-

ły przewidziane wyjątki (por. art. 561 § 1, 583, 584, 588, 593 k.p.c.), i nie 

ma wśród nich przepisu, który wyłączałby stosowanie art. 577 k.p.c. w spra-

wach o odebranie dziecka w ogólności lub konkretnie w sprawach o ode-

branie dziecka na podstawie Konwencji haskiej. Żadnych postanowień, 

które wprost lub pośrednio stałyby na przeszkodzie możliwości zmiany 

orzeczenia o wydaniu bezprawnie uprowadzonego lub zatrzymanego dziec-

ka, nie zawiera Konwencja haska ani rozporządzenie (WE) nr 2201/2003. 

Wbrew rozumowaniu Sądu, brak w tych aktach postanowień dotyczących 

„procedury wzruszenia” orzeczenia wydanego na podstawie Konwencji 

haskiej nie świadczy o wyłączeniu takiej możliwości. Konwencja i rozpo-

rządzenie, które nie kształtują w sposób autonomiczny postępowania 

w tych sprawach, pozostawiając to prawu krajowemu, nie przewidują też 

możliwości zaskarżenia apelacją postanowienia zarządzającego wydanie 

dziecka, co nie skłania przecież do twierdzenia, że postanowienia te są 

niezaskarżalne i nie stosuje się do nich art. 518 zdanie pierwsze k.p.c. 

Wyłączenie stosowania przepisu ogólnego mogłoby nastąpić 6 w przepisie 

szczególnym, takiej regulacji prawnej jednak nie wprowadzono. Nie prze-

konuje argument Sądu, że art. 577 k.p.c., jako wyjątek od ogólnej zasady 

niewzruszalności orzeczeń proklamowanej w art. 523 k.p.c., podlega wy-

kładni ścisłej. Postępowanie o odebranie dziecka, obejmujące także po-
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stępowanie o wydanie dziecka na podstawie Konwencji haskiej, zostało 

ukształtowane w określony sposób, który nie może być – bez wyraźnej po 

temu podstawy - modyfikowany przez wyłączenie stosowania obowiązują-

cego przepisu. W konkluzji należy stwierdzić brak normatywnej podstawy 

wyłączenia stosowania art. 577 k.p.c. w sprawach o odebranie dziecka na 

podstawie Konwencji haskiej. 

Rozważana kwestia nie znalazła szerszego odbicia w bieżącym orze-

cznictwie Sądu Najwyższego, po części zapewne z tego powodu, że obecnie 

(od dnia 1 lipca 2000 r., czyli po nowelizacji art. 519¹k.p.c. ustawą z dnia 24 

maja 2000 r., Dz. U. Nr 48, poz. 554) od orzeczeń nakazujących wydanie 

dziecka nie przysługuje skarga kasacyjna. Gdy jednak wystąpiła potrzeba 

zajęcia stanowiska w tej kwestii, Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 

27 kwietnia 2017 r., II CNP 67/16 (nie publ.) stwierdził wprost, że art. 577 

k.p.c. ma zastosowanie w sprawach o odebranie dziecka na podstawie Kon-

wencji haskiej. Możliwość zmiany prawomocnego postanowienia nakazu-

jącego wydanie dziecka na podstawie Konwencji haskiej nie wzbudziła 

wątpliwości w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, czego dowodzą 

wyroki z dnia 8 kwietnia 2008 r., w sprawie ze skargi P.P. przeciwko Pols-

ce, 8677/03 i z dnia 2 listopada 2010 r., w sprawie ze skargi Serghides 

przeciwko Polsce, 31515/04). W obu tych sprawach doszło do zmiany, na 

podstawie art. 577 k.p.c. prawomocnych orzeczeń nakazujących wydanie 

dziecka i Trybunał przyjął w tej kwestii, że zmiana istotnych okoliczności 

może uzasadniać niewykonanie prawomocnego postanowienia dotyczącego 

ponownego połączenia jednego z rodziców z dzieckiem. Trybunał, rozpoz-

nając sprawy ze skarg o naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka 

i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. 

(Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) skupiał się na ustaleniu, czy zmia-

na okoliczności uzasadniająca niewykonanie prawomocnego orzeczenia 

nakazującego wydanie 7 dzieci nie wynikała z faktu, że władze krajowe nie 

podjęły wymaganych kroków w celu ułatwienia wykonania postanowienia. 

Takie samo stanowisko Trybunał zajmował nie tylko w sprawach polskich 

(por. wyrok z dnia 24 lipca 2003 r., ze skargi Sylvester przeciwko Austrii, 

36812/97 i 40104/98). Dopuszczalności stosowania art. 577 k.p.c. w tych 

sprawach nie zakwestionowano w piśmiennictwie. 
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Po stwierdzeniu braku normatywnych podstaw wyłączenia stosowa-

nia art. 577 k.p.c. do postanowień wydanych na podstawie Konwencji has-

kiej i uwzględnieniu dotychczasowego orzecznictwa, pozostawało do roz-

ważenia, czy istnieją argumenty natury ogólnej o takiej sile przekonywania, 

by mogły podważyć trafność stanowiska dopuszczającego zmianę takich 

prawomocnych orzeczeń. Są to argumenty powołujące się na zasadę szyb-

kości (pilności) postępowania o wydanie dziecka oraz na zasadę dobra 

dziecka. Zasady te pozostają ze sobą w związku, który można ująć w wyjś-

ciowym założeniu, że nakaz możliwie szybkiego (niezwłocznego) wydania 

dziecka bezprawnie uprowadzonego służy jego dobru. Z tego względu silny 

nacisk na szybkość postępowania kładą zarówno Konwencja haska (pream-

buła, art. 2, 11 zdanie pierwsze i art. 12 zdanie pierwsze), jak i rozporzą-

dzenie (WE) nr 2201/2003 (art. 11 ust. 3), wymaga tego także Konwencja 

o prawach dziecka (art. 11). Znajduje to zrozumienie i odzwierciedlenie 

również w judykaturze Sądu Najwyższego2. i w orzecznictwie Europejs-

kiego Trybunału Praw Człowieka3. Praktyka dowodzi, że nie zawsze jest 

możliwe harmonijne połączenie zasady szybkości postępowania z zasadą 

dobra dziecka i są sytuacje, w których trzeba przyznać pierwszeństwo jed-

nej z nich. Wyłączenie stosowania art. 577 k.p.c. wiązałoby się z nieupraw-

nionym założeniem, że w każdym wypadku pierwszorzędne znaczenie ma 

szybkie wydanie dziecka, utożsamiane z jego dobrem bez względu na oko-

liczności sprawy i ewentualne zmiany w położeniu dziecka. Zasada ochro-

ny dobra dziecka, przyjęta w Konwencji o prawach dziecka, Konwencji 

haskiej i innych aktach normatywnych krajowego porządku prawnego, 

w szczególności w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, nakazuje przyjąć, 

że dobro dziecka jest w każdym postępowaniu dotyczącym dziecka wartoś-

cią pierwotną i nadrzędną, mającą podstawowe znaczenie we wszystkich 

sprawach dotyczących opieki nad nim. W orzecznictwie Sądu Najwyższego 

przyjmuje się, że kierowanie się tą zasadą stanowi bezwzględny obowiązek 

prawny, odnoszący się do każdej indywidualnej decyzji stosowania i wy-

kładni prawa4. W tym kontekście normatywnym i orzeczniczym nie broni 

się stanowisko opowiadające się za wyłączeniem stosowania art. 577 k.p.c., 

którego ratio legis polega na ochronie dobra dziecka i który jako wyłączne 

kryterium zmiany przyjmuje dobro dziecka. 
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Szybkość postępowania, która jest pożądana i w założeniu ma służyć 

dobru dziecka rozumianemu jako ochrona przed szkodliwymi skutkami bez-

prawnego uprowadzenia lub zatrzymania, nie powinna być automatycznie 

utożsamiana z dobrem dziecka. Nie można a priori wykluczyć, że postulat 

szybkości postępowania będzie musiał ustąpić przed dobrem dziecka, oce-

nionym przy uwzględnieniu zmiany okoliczności, w świetle których wyko-

nanie orzeczenia (powrót dziecka) narażałoby je na poważne ryzyko szkody 

fizycznej lub psychicznej. W takiej sytuacji sąd opiekuńczy, wyposażony 

w uprawnienie przewidziane w art. 577 k.p.c., może i powinien zareagować. 

 

Uwagi de lege ferenda 
Polska przystąpiła do sporządzonej w Hadze w dniu 25 października 1980 

r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528, sprostowanie tłumaczenia Dz. U. z 1999 r. 

Nr 93, poz. 1085)5, Procedurę wydania dziecka bądź odmowy wydania dziecka 

obecnie uzupełnia Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 

2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w spra-

wach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzi-

cielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz. Urz. UE. z dnia 23 

grudnia 2003 r., L. 338, s. 1, ze sprost. i zm.).  

Relacje między rozporządzeniem nr 2201/2003 a konwencją haską 

z 1996 r. reguluje art. 61 Rozporządzenia Bruksela II bis6. W ramach Unii 

Europejskiej podstawę prawną dla sądu do orzeczenia o wydaniu bądź od-

mowie wydania dziecka będą zatem dwa akty prawne. Jeśli dochodzi do 

sporu na tle prawa europejskiego, to w tym zakresie pierwszeństwo będzie 

miało Rozporządzenie Bruksela II bis a dopiero potem konwencja haska. 

Warto dodać, że w Rozporządzeniu Bruksela II bis zastosowany został tzw. 

instrument nadrzędny. Polega on na tym, że nawet jeżeli sąd państwa człon-

kowskiego odmówi wydania dziecka na podstawie art. 13 b Konwencji has-

kiej, to w przypadku stwierdzenia przez tenże sąd bezprawnego przemiesz-

czenia dziecka, sąd państwa trzeciego ma prawo orzec o powrocie tego 

dziecka do kraju, w którym ono wcześniej zamieszkiwało. W tym przy-

padku jurysdykcja została przyznana sądowi kraju uprowadzenia dziecka. 

Chodzi tu zwłaszcza o art. 11 ust. 2–8 oraz art. 41 i art. 42 rozporządzenia 

nr 2201/2003. Przykładowo sąd polski, który oddalił wniosek o powrót 

dziecka na podstawie art. 13 zd. 1 lub 2 konwencji haskiej z 1980 r., ma 
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obowiązek, wynikający z art. 11 ust. 6–8, przesłania dokumentacji zgroma-

dzonej w aktach sprawy do organu centralnego lub sądu państwa wzywają-

cego, który wezwie strony postępowania do złożenia wniosków o zbadanie 

prawa do pieczy nad dzieckiem. W przypadku złożenia takiego wniosku, 

sąd tego państwa może orzec o jego powrocie. Orzeczenie takie, do którego 

zostanie dołączone świadectwo przewidziane art. 42 ust. 2, jest wykonywa-

ne w państwie, w którym oddalono wniosek o powrót dziecka na podstawie 

art. 13 zd. 1 i 2 bez potrzeby stwierdzenia jego wykonalności, co przewidu-

je art. 42 ust. 1 Rozporządzenia nr 2201/2003. 

Twórcy konwencji haskiej z 1980 r. wzięli pod uwagę powszechnie 

znany fakt, że dziecko, któremu zmieniono miejsce pobytu, szybko 

przystosowuje się do nowego środowiska i dlatego art. 2 zd. 2 tej 

konwencji nakłada na organy państwa, do których wniosek o powrót jest 

kierowany (w tym także na organy centralne), obowiązek posługiwania się 

najszybszymi sposobami postępowania w nagłych przypadkach, 

dostępnymi w systemie prawa wewnętrznego tego państwa7. 

Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzegło problem postępowań z kon-

wencji haskiej w dzisiejszej, zmieniającej się rzeczywistości. Dostrzega też 

rosnący problem takich postępowań i niedostatki proceduralne w polskim pos-

tępowaniu złożyło więc wniosek projektu ustawy o wykonywaniu niektórych 

czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu praw-

nego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych.  

Jednak Ministerstwo Sprawiedliwości w uzasadnieniu projektu, który 

ma w założeniu stawiać najmłodszych polskich obywateli w korzystniejszej 

sytuacji prawnej stwierdza, że: „Wyłączone ma być także stosowanie art. 577 

k.p.c., aby nie była możliwa ponowna ingerencja sądu w treść orzeczenia 

stosownie do zmiany okoliczności, gdyż to orzeczenie nie dotyczy statusu 

dziecka z punktu widzenia wykonywania władzy rodzicielskiej, lecz służy 

przywróceniu uprzedniego stanu. Stosowanie tego przepisu nie jest więc 

uzasadnione celami tej konwencji. Ponadto po wydaniu prawomocnego 

orzeczenia, w praktyce wyłączona będzie w tych sprawach jurysdykcja 

polskiego sądu”8.  

Rzecznik Praw Dziecka ogólnie bardzo przychylnie odniósł się do 

projektowanej ustawy, skrytykował natomiast propozycję wyłączenie sto-

sowania art. 577 Kodeksu postępowania cywilnego w sytuacjach doty-
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czących uprowadzeń rodzicielskich. Według Rzecznika analiza zgłasza-

nych do Biura Rzecznika spraw wskazuje, że niejednokrotnie po prawo-

mocnym zakończeniu postępowania, mogą pojawić się wyjątkowe oko-

liczności, uzasadniające zmianę postanowienia nakazującego wydanie 

dziecka do miejsca poprzedniego pobytu9. Dokonywana przez Rzecznika 

w oparciu o zgłaszane sprawy analiza postępowań toczących się w tym za-

kresie przed sądami polskimi wskazuje jednak, że sądy, kierując się zasadą 

szybkości postepowania, niejednokrotnie oddalają wnioski dowodowe stron 

zmierzające do wykazania istnienia tych przesłanek, tj. do wykazania, że 

istnieje poważne ryzyko, że powrót dziecka do kraju pochodzenia naraziłby 

dziecko na szkodę psychiczną lub fizyczną lub w jakikolwiek inny sposób 

postawiłby je w sytuacji nie do zniesienia. Rzecznik Praw Dziecka zauwa-

żył, że takich sytuacjach przypomina, że obowiązek nakazania powrotu 

dziecka za granicę nie jest obowiązkiem bezwzględnym, a nadrzędną 

wartością, którą należy mieć na uwadze przy stosowaniu Konwencji haskiej 

jest dobro dziecka, co wynika już z preambuły Konwencji haskiej. Zdaniem 

Rzecznika projektowane przepisy Rozporządzenia zdają się utożsamiać 

dobro dziecka jedynie ze sprawnością i szybkością postępowania prowa-

dzonego w trybie Konwencji haskiej. Z analizy spraw wpływających na 

gruncie obecnie obowiązujących przepisów, wynika natomiast, że sytuacje 

faktyczne są częstokroć o wiele bardziej skomplikowane, a postulat przy-

wrócenia status quo wyłącznie w oparciu o prowadzone postępowanie są-

dowe wyłącznie na podstawie Konwencji haskiej, jest niejednokrotnie nie-

możliwy do zrealizowania10. 

W związku z tym, Rzecznik Praw Dziecka M. Michalak w piśmie do mar-

szałka Sejmu proponował wykreślenie z projektu ustawy przepisu, który mówi o 

wyłączeniu stosowania art. 577 k.p.c. w sprawach z Konwencji haskiej11. 

Rzecznik Praw Dziecka słusznie podkreślił, że w sprawach podlega-

jących tak daleko idącej indywidualnej ocenie sądu nie zawsze szybkość 

rozpoznania sprawy sprzyja dobru dziecka. Ten aspekt dostrzegł Sąd Naj-

wyższy wydając niniejszą uchwałę. 

Istotne dla naszych rozważań są jeszcze proponowane zmiany w Roz-

porządzeniu. W projekcie Rozporządzenia silny akcent stawia się na szyb-

kość rozpoznawanej sprawy. Ustawodawca unijny uznał, że od wyroku za-

rządzającego powrót dziecka bądź oddalającego wniosek, ma prawo przy-
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sługiwać stronom tylko jeden środek odwoławczy, postępowanie może być 

tylko dwuinstancyjne. Owszem projekt Ministerstwa Sprawiedliwości 

przynosi oczekiwaną zmianę – wprowadza możliwość wnoszenia skargi 

kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Wydaje się jednak, że ze skargi kasa-

cyjnej nie mogliby korzystać obywatele Unii Europejskiej, gdyż ustawo-

dawca unijny wymusza tylko i wyłącznie postępowanie dwuinstancyjne.  

Niniejsza uchwała zapełnia więc lukę prawną, wypełnia brak instytu-

cji prawnej, na którą zapewne natknęliby się obywatele unijni. 
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Część Informacyjna Stowarzyszenia „Fontes" 

 
Expose nowego Prezesa Stowarzyszenia  

 
Szanowni Państwo; 
 

serdecznie dziękuję za zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyli, dokonując 

wyboru Prezesa Zarządu Naszego stowarzyszenia. Jest to dla mnie wielki 

zaszczyt, ale jednocześnie duże wyzwanie. Z uwagi na fakt, że z powodów 

technicznych nie mogłem z Państwem porozmawiać bezpośrednio, choćby 

telefonicznie, pozwalam sobie skierować niniejszym kilka słów drogą mailową.  

Rezygnacja poprzedniego Prezesa, Profesora Jerzego Paśnika była dla mnie 

dużym zaskoczeniem. Dzięki Państwa zaufaniu obejmuję funkcję w trakcie 

kadencji  Zarządu, niejako „z marszu”. By zmierzyć się z tym wyzwaniem,  

postanowiłem zaproponować kilka priorytetów w strategii działania Naszego 

stowarzyszenia. Po pierwsze, zgodnie z intencją Profesora Pawła Chmielnickiego, 

chciałbym postawić na umiędzynarodowienie Naszych prac. 

Metody opracowane w stowarzyszeniu i ustalone w wyniku ich 

zastosowania rezultaty badawcze z pewnością zasługują na przekazanie głównemu 

nurtowi nauk prawnych na tzw. Zachodzie. Już na najbliższy Zjazd „Fontes”  

zostaną zaproszeni liczni goście zagraniczni. Do aspirowania do członkostwa 

w stowarzyszeniu namówiłem dra Rafała Mańkę, pracownika Komisji Euro-

pejskiej, którego znajomości wśród czołowych przedstawicieli europejskiej teorii 

prawa są trudne do przecenienia.  

Jeżeli Zarząd „Fontes” wyrazi na to zgodę zamierzam promować ściślejszą 

współpracę z zagranicznymi stowarzyszeniami i nieformalnymi organizacjami 

prawników nawiązujących w swoich badaniach do realizmu prawniczego. Mam tu 

na myśli nie tylko znaną już Państwu critsowską CLC (Critical Legal Conference), 

ale także bardziej lokalną i nastawioną bardziej centrowo Central and Eastern 

European Network of Legal Scholars oraz Central and Eastern European Forum of 

Young of Legal, Political and Social Teorists.  

W moim przekonaniu wymiana poglądów w postaci wspólnej organizacji 

konferencji a także w postaci oficjalnych wystąpień członków „Fontes” na 
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zagranicznych konferencjach jest sprawą niezwykle ważną. Być może uda się 

wygospodarować pewne środki finansowe na wyjazdy Naszych Przedstawicieli na 

konferencje zagraniczne.  

Zamierzam także zaproponować organom stowarzyszenia projekt wsparcia 

publikacji wyników Naszych badań w zagranicznych czasopismach. Chciałbym 

także spowodować zwiększenie popularności stosowania metod „fontesowskich” 

i innych opracowanych w teorii/filozofii prawa perspektyw realistycznych na 

poziomie doktoratów oraz habilitacji.  

Uważam, że Stowarzyszenie a zwłaszcza samodzielni jego członkowie po-

winni wspierać takie inicjatywy. Pozostaję otwarty na Państwa propozycje 

priorytetów strategicznych i  wizje rozwoju Naszego wspólnego środowiska ba-

dawczego.  Mam nadzieję, że uda mi się pogodzić  ukształtowane już tradycje 

Fontes z nowymi tendencjami w prawoznawstwie.  

Jeszcze raz serdecznie dziękując za powierzenie mi zaszczytnej roli 

przewodniczenia Stowarzyszeniu, proszę o wszelkie uwagi, postulaty i zachęcam 

do szerokiej debaty na temat tego, jak uczynić Nasze osiągnięcia szerzej znanymi 

i bardziej docenianymi. 

 
Z pozdrowieniami; 

 
Adam Sulikowski  
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Informacja o zmianie w składzie Zarz ądu  

w dniu 13 stycznia 2018 r. na Walnym Zebraniu  

Stowarzyszenia Bada ń nad Źródłami i Funkcjami Prawa  

 

Wobec pojawienia się braków w składzie dotychczasowego Zarządu 

zaistniała potrzeba przeprowadzenia wyborów uzupełniających.  

 

Wobec braku innych kandydatur wyboru dokonano przez aklamację. 

Prezesem Zarządu został wybrany prof. dr hab. Adam Sulikowski.  

Na funkcję Wiceprezesa Zarządu wybrano dr-a Dariusza Wasiaka. 

 

 

Na podstawie materiału Stowarzyszenia  

nadesłanego przez dr Dobrochnę Minich 
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Nota o sylwetce naukowej nowego Prezesa Stowarzysze nia  
 

Prof. dr hab. Adam Sulikowski urodził się 17 kwietnia 1976 r. we Wro-

cławiu. Po ukończeniu VIII LO - jako leaureat ogólnopolskiego finału Olimpiady 

Wiedzy o Prawach Człowieka - został bez konieczności zdawania egzaminu 

wstępnego studentem stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa i Ad-

ministracji Uniwersytetu Wrocławskiego.  Studia ukończył w roku 2000 r. Pracę 

magisterską na temat „Ewolucja roli ustrojowej francuskiej Rady Konstytucyjnej” 

napisał pod kierunkiem prof. Aleksandra Patrzałka.   

Następnie podjął studia doktoranckie w Katedrze Prawa Konstytucyjnego 

pod kierunkiem prof. Kazimierza Działochy. Kontynuował badania na temat 

francuskiej myśli konstytucyjnej oraz orzecznictwa Rady Konstytucyjnej.  

Przygotował rozprawę doktorską na temat „Konstytucja w systemie źródeł prawa 

V Republiki Francuskiej”.   

Po obronie pracy doktorskiej, która odbyła się w styczniu 2003 roku przed 

Radą Wydziału, podjął pracę w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na WPAiE 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Na tym etapie pracy naukowej skupił się przede 

wszystkim na problematyce filozoficznych uwikłań teorii i praktyki 

funkcjonowania sądów konstytucyjnych. Zainteresował się także krytyczną teorią 

prawa oraz filozofią postmodernistyczną i jej recepcją w prawoznawstwie.  

W 2008 roku opublikował rozprawę habilitacyjną pod tytułem 

„Współczesny paradygmat sądownictwa konstytucyjnego wobec kryzysu nowo-

czesności”. Praca stanowi efekt połączenia badań nad konstytucjonalizmem z re-

fleksją filozoficzno-prawną. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli 

profesorowie Kazimierz Działocha, Lech Morawski i Marek Safjan. Kolokwium 

habilitacyjne odbyło się w styczniu 2010 r.  Zakończyło się nadaniem 

habilitantowi stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie pra-

wo, specjalność: teoria prawa.  

W następnych latach Adam Sulikowski kontynuował badania nad dyskur-

sywnym pograniczem filozofii (zwłaszcza krytycznej oraz postmodernistycznej) 

i konstytucjonalizmu. Efektem tych dociekań były dwie kolejne monografie „Kon-

stytucjonalizm a nowoczesność. Dyskurs konstytucyjny wobec tryumfu i kryzysu 

moderny” (monografia została nagrodzona w konkursie „Złota seria UWr” 
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i opublikowana w 2012 r.) oraz „Posthumanizm a prawoznawstwo” (Opole 2013 

r.). W 2015 r. postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Adam 

Sulikowski otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.  

Obecnie zatrudniony jest na stanowisku profesora na Uniwersytecie 

Wrocławskim. Kieruje także Katedrą Teorii i Filozofii Prawa na Uniwersytecie 

Opolskim. Od lat współpracuje z międzynarodowym środowiskiem krytycznych 

teoretyków prawa. W 2015 r. był szefem Komitetu Organizacyjnego „Critical 

Legal Conference”, która była połączona z dorocznym Zjazdem „Fontes” Wys-

tąpił z referatem na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach. 

Kierował także kilkoma projektami badawczymi. Jest autorem ponad 60 publikacji 

w językach: polskim, francuskim i angielskim.  

W Stowarzyszeniu Fontes aktywnie działa od kilku lat, skupiając się przede 

wszystkim nad kwestią promocji prac członków Stowarzyszenia w środowisku 

teoretyków i filozofów prawa oraz upowszechniania metod i koncepcji filo-

zoficzno-prawnych wśród członków Stowarzyszenia. Przed wyborem na stano-

wisko Prezesa pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Fontes. 
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Nota o sylwetce naukowej nowego członka Zarz ądu Stowarzyszenia  
 

Dariusz Wasiak stopień  doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie dy-

sertacji pt. „Argument z porządku publicznego jako uzasadnienie technik pano-

ptycznych w dyskursie prawnym”, obronionej na Wydziale Prawa, Administracji 

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Absolwent takich kierunków studiów jak: prawo, zarządzanie bezpieczeńs-

twem, ekonomia menadżerska, zarządzanie kadrami oraz ochrona danych osobo-

wych. Od 1989 r. do 2017 r. ściśle związany z instytucjami bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego. 

Obecnie adiunkt w Instytucie Nauk Społeczno-Humanistycznych w Wyż-

szej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz doradca z zakresu bezpieczeństwa in-

formacji oraz ochrony danych osobowych w spółkach kapitałowych, a także me-

diator sądowy w postępowaniach karnych, cywilnych i rodzinnych. 

Zainteresowania naukowe splatają się z zainteresowaniami zawodowymi, do 

których zaliczyć należy niewątpliwie (nie)sprawność administracji publicznej, uży-

teczność klauzul generalnych, zastosowanie technik operacyjnych, bezpieczeństwo in-

formacji, ochrona danych osobowych, metody inwigilacji, socjotechnika, panoptyzm, fi-

lozofia krytyczna, instrumentalność prawa, teorie bezpieczeństwa.  

Autor wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych, m.in. mono-

grafii.: „Panoptyzm. Między filozofią, prawem a praktyką. Eseje” (współautor) 

oraz „Klauzula porządku publicznego w polskim systemie prawnym. O instru-

mentalnym wykorzystaniu pewnego argumentu”. 
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Podzi ękowania od Konwentu Godno ści Honorowych  

dla Pana Profesora Jerzego Pa śnika  

 

Szanowny Pan prof. dr hab. adw. Jerzy Paśnik; 

 

wobec związanej ze stanem zdrowia rezygnacji Pana Profesora z funkcji Prze-

wodniczącego Zarządu naszego Stowarzyszenia, składamy serdeczne podzię-

kowania za Pana zaangażowanie i dotychczasową działalność na tym stanowisku. 

Życzymy Panu Profesorowi rychłego powrotu do zdrowia oraz pomyślności 

w dalszej pracy zawodowej i życiu osobistym, a także w działalności w ramach 

naszego Stowarzyszenia. 

 

Z serdecznymi podziękowaniami i pozdrowieniami; 

 

Konwent Godności Honorowych  

Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” 

 

 

 

Nadesłał prof. dr hab. Bolesław M. Ćwiertniak 
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Życzenia od Konwentu Godno ści Honorowych  

dla Pana Profesora Adama Sulikowskiego  

 

Szanowny Pan prof. dr hab. Adam Sulikowski; 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes"; 

 

w związku z wyborem Pana Profesora przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Stowarzyszenia na stanowisko Prezesa Zarządu, w imieniu władz statutowych 

Stowarzyszenia składamy Panu Profesorowi serdeczne życzenia pomyślności 

i sukcesów w kierowaniu Stowarzyszeniem w bieżącej Kadencji, w tym realizacji 

priorytetów, które zarysował Pan Przewodniczący w swoim piśmie do Członków 

Stowarzyszenia z dnia 24 stycznia 2018 r. 

Zapewniamy Pana Przewodniczącego o naszej życzliwej współpracy w ich 

realizacji. 

 

W imieniu organów statutowych Stowarzyszenia; 

 

Konwent Godności Honorowych  

Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes" 

 
 
 

Nadesłał prof. dr hab. Bolesław M. Ćwiertniak 
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Szanowni Państwo,  
 
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 
„FONTES” mam zaszczyt zaprosić do udziału w VII Zjeździe Stowarzyszenia, 
połączonym z międzynarodową konferencją naukową pt.   
 

„Teoria, organizacja i praktyka procesu prawotwórczego” 
 
 
 jaka odbędzie się w dniach 22-23 września 2018 r. w Warszawie  
 
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43. 
 
1. CELE NAUKOWE KONFERENCJI:  
 
Zasada państwa prawnego wymaga stanowienia norm nienagannych z punktu wi-
dzenia celów legislacji. Pierwszą płaszczyznę tworzenia prawa stanowią formalne 
warunki tworzenia aktu prawotwórczego (procedura legislacyjna, warunki legal-
ności aktów normatywnych, promulgacja). Druga wyraża się w doborze środków 
oddziaływania prawnego z punktu widzenia zakładanych celów inicjatywy legi-
slacyjnej. Z kolei na ostatnią płaszczyznę składają się reguły determinujące sku-
teczność włączenia aktu prawnego do akceptowanego w danym społeczeństwie 
porządku instytucjonalnego.  
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Od innej strony rzecz ujmując, analiza procesu tworzenia prawa dotyczy trzech 
aspektów, tj. teoretycznego, organizacyjnego oraz praktycznego. W szczególności, 
celem konferencji będzie podjęcie próby wskazania na relacje występujące między 
koncepcjami prezentującymi teoretyczny model tworzenia prawa a organizacją 
procesu prawotwórczego funkcjonującą w realnych warunkach społeczno-gospo-
darczych, w otoczeniu formalnych i nieformalnych rozwiązań instytucjonalnych, 
umożliwiających realizację celów i funkcji prawa. 
 
Rada naukowa konferencji:  
 
Prof. nadzw. dr hab. Leszek Bielecki, prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biernat, prof. 
nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga, dr Mieczysław Błoński, prof. nadzw. dr hab. 
Paweł Chmielnicki, prof. nadzw. dr hab. Bolesław M. Ćwiertniak , prof. nadzw. 
dr hab. Wojciech Dadak, prof. nadzw. dr hab. Dorota Dąbek, prof. nadzw. dr 
hab. Piotr Dobosz, prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska – Gomułka, prof. 
nadzw. dr hab. Andrzej Korybski , prof. zw. dr hab. Adam Lity ński, prof. nadzw. 
dr hab. Marian Liwo , prof. nadzw. dr hab. Marek M ączyński, prof. nadzw. dr 
hab. Sławomir Patyra, prof. nadzw. dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. dr hab. 
Adam Sulikowski, prof. nadzw. dr hab. Andrzej  Szplit, prof. nadzw. dr hab. 
Mariusz Załucki , prof. zw. dr hab. Halina Zi ęba – Załucka, prof. WSH, dr 
Maria Zrałek . 
 
2. RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:  
 
DZIEŃ I (22 września) 
 
10.00 Inauguracja konferencji 
 
10.30 – 14.00 I Sesja plenarna, tytuł sesji: Deskryptywne i normatywne modele 
tworzenia prawa 
 
10.30 – 12.30 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)  
 
13.00 – 14.00. Dyskusja 
 
14.00 Obiad 
 
15.00 – 17.30 II Sesja plenarna, tytuł:  Panel anglojęzyczny 
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15.00 – 17.00 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)  
 
17.00 – 17.30 Dyskusja 
 
17.30 – 18.30 Ogłoszenie wyników konkursu „Wykładnia prawa jako po-
chodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2017/2018” 
 
18.30 – 20.00. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Badań nad Źró-
dłami i Funkcjami Prawa 
Wręczenie odznak i dyplomów członkowskich nowym członkom Stowarzyszenia,  
Zatwierdzanie planu przedsięwzięć Stowarzyszenia i Oddziału Stowarzyszenia  
w Sosnowcu na następny okres,   
Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Oddziału Sto-
warzyszenia w Sosnowcu 
Rozpatrzenie sprawozdań i informacji z realizowanych projektów badawczych  
i innych przedsięwzięć, 
Uchwalenie budżetu,  
Zmiany w statucie Stowarzyszenia, 
Nadanie tytułów Członka Honorowego Stowarzyszenia, Zasłużonego Członka 
Stowarzyszenia i Członka – Założyciela Stowarzyszenia, 
Wybór członków organów wybieralnych Stowarzyszenia, 
Ustalenie terminu i miejsca VIII Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami  
i Funkcjami Prawa, 
Sprawy bieżące. 
 
20.30. Uroczysta kolacja 
 
 
 
DZIEŃ II (23 września) 
 
10.00 – 13.30 III Sesja plenarna, tytuł:  Prawny i instytucjonalny wymiar pro-
cesu prawotwórczego 
 
10.00 – 13.00 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)  
 
13.00 – 13.30 Dyskusja 
 
13.30 Obiad 
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14.30 – 16.00 IV Sesja plenarna, tytuł:  Praktyka tworzenia prawa 
 
14.30 – 15.30 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)  
 
15.30 – 16.00 Dyskusja 
 
16.00 – 16.00 Podsumowanie i zamknięcie obrad.  
Pożegnanie uczestników VII Zjazdu i konferencji 
 
 
Uwaga: Prosimy o zgłaszanie wystąpień nawiązujących treścią do zagadnień 
wskazanych w tytułach sesji plenarnych oraz zgodnych z metodą badawczą Sto-
warzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Do wygłoszenia i publikacji 
nie będą przyjęte referaty odbiegające od założeń merytorycznych konferencji. 
Oceny adekwatności zgłoszonych referatów do założeń merytorycznych konferen-
cji dokona Rada Naukowa Stowarzyszenia, na podstawie dołączonych do zgłosze-
nia abstraktów. W wypadku dużej liczby zgłoszeń, sesje plenarne zostaną podzie-
lona na panele. 
 
 
3. PUBLIKACJA:  
 
Przewidujemy opublikowanie referatów przygotowanych przez uczestników kon-
ferencji w formie recenzowanej monografii naukowej, lub numeru specjalnego 
ogólnopolskiego miesięcznika prawniczego „Przegląd Prawa Publicznego” (7 
pkt.)   
 
Podstawowe wymogi edytorskie dotyczące referatów zgłoszonych do opubli-
kowania: 
 
- objętość – do 20 000 znaków (0,5 ark. wydawniczego), 
- edytor tekstu MS Word, 
- czcionka Times New Roman nr 12, interlinia 1,5 , marginesy 2,5 cm. 
- przypisy na dole strony: 
Książki: Nazwisko, Tytuł, Miejsce i rok wydania, strona. 
Opracowania w publikacjach zwartych: Nazwisko, Tytuł opracowania, [w:] Na-
zwisko (red.), Tytuł książki, Miejsce i rok wydania, strona. 
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Artykuły w czasopismach: Nazwisko, Tytuł opracowania, Tytuł czasopisma, rocz-
nik, numer, strona. 
Inne źródła informacji (orzeczenia, akty prawne, wyniki badań ankietowych, dane 
statystyczne, itp.): powołujemy w sposób tradycyjnie przyjęty w danej dyscyplinie 
nauki. 
- Ilustracje (przyjmujemy tylko czarno  - białe), prosimy załączać w postaci 
umożliwiającej dalsze opracowanie graficzne.    
 
Prosimy o załączanie do tekstu streszczenia (nie dłuższego niż 500 znaków)  i 3-5 
słów kluczowych w języku polskim i angielskim. 
 
 
4. KALENDARIUM CZYNNO ŚCI ZWI ĄZANYCH Z IMPREZ Ą: 
 
Nie później niż do 15 maja 2018r. prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w konfe-
rencji na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu, z tematem referatu 
oraz założeniami merytorycznymi wystąpienia („abstrakt”, 500 – 1000 zna-
ków) włącznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sekretarza 
Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, 
dr Dobrochny Minich:  fontes@wsiz.rzeszow.pl   
Nie później niż do 15 czerwca 2018 r. Rada Naukowa ogłosi rozstrzygnięcie 
w przedmiocie kwalifikacji zgłoszonych wystąpień. Brak kwalifikacji wystąpienia 
nie oznacza odmowy udziału w konferencji, a jedynie ograniczenie go do uczest-
nictwa biernego. 
Niezwłocznie po upływie w/w terminu  organizatorzy zwrócą się o wniesienie 
opłaty konferencyjnej (szczegóły dot. opłaty zob. niżej), opłatę należy uiścić 
w terminie do 15 lipca 2018 r. 
Nie później niż do 14 września 2018 r. zostaną podane: potwierdzenie uiszczenie 
opłaty konferencyjnej, szczegółowy porządek wystąpień w ramach sesji plenar-
nych i paneli, a także inne szczegółowe informacje organizacyjne. 
21 września 2018 r. – posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, Warszawa, od godz. 18.00   
22-23 września 2018 r. – VII Zjazd i konferencja wg. harmonogramu j.w. 
Nie później niż do 31 grudnia 2018 r. należy przesłać tekst referatu (adres zob. 
niżej) 
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5. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:  
 
dr Dobrochna Minich,  fontes@wsiz.rzeszow.pl 
dr Anna Rogacka- Łukasik, arogacka@tlen.pl, 506 496 145 
 
Korespondencję pisemną prosimy kierować na adres:   
Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa,  ul. Sucharskiego 2, 
35-225 Rzeszów, pok. RA 243 
 
 
6. OPŁATA, WARUNKI, ZAKWATEROWANIE:  
 
Opłata konferencyjna wynosi: 
 
Dla Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa:  
400 zł. (opłata nie obejmuje noclegu) 
 
Dla pozostałych uczestników: 
450 zł. (opłata nie obejmuje noclegu)    
 
Dane do przelewu: 
 
Kwota: j.w., w zależności od kategorii 
Konto: Bank PEKAO:    79 1240 1372 1111 0010 4886 0443 
Beneficjent:  Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 
Tytułem: Konferencja 2018 
 
 
W ramach opłaty konferencyjnej organizator oferuje:  
Materiały konferencyjne (teczki, foldery, notatniki, itp.)  
2 x obiad na terenie Uczelni 
Bufet kawowy w obu dniach konferencji 
Uroczysta kolacja na terenie Centrum Barnabitów w Warszawie, ul. Smoluchow-
skiego 1 
Pokrycie kosztu publikacji  
 
Istnieje możliwość wystawienia faktury oraz (na miejscu) potwierdzenia delegacji 
służbowej.  
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Możliwość wykupienia noclegu:  
 
Istnieje możliwość wykupienia noclegów w terminie 21/22 i 22/23 września 
2018r.,  w jednym z nw. baz noclegowych: 
Centrum Barnabitów w Warszawie, ul. Smoluchowskiego 1, po specjalnej, obni-
żonej cenie dla uczestników konferencji 178 zł. /pokój jednoosobowy/, 260 zł. 
/pokój dwuosobowy/, 390 zł. /pokój trzyosobowy/ Ww. ceny zawierają: nocleg, 
śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, bezpłatny zestaw kosmetyków i ręcznik. 
W pokojach znajduję się m.in. łazienka z prysznicem, bidetem, suszarka do wło-
sów, biurko, krzesło, garderoba, telefon, telewizor z telewizją kablową, lodówka, 
zestaw do parzenia kawy i herbaty.  
Pokoje Gościnne Instytutu Fizyki PAN w Warszawie, Al. Lotników 32/46, w ce-
nie 99 zł. /pokój jednoosobowy/ (ze śniadaniem 109 zł.) bądź 128 zł. /pokój dwu-
osobowy/ (ze śniadaniem 148 zł.). 
 
Noclegi są opłacane odrębnie przez uczestnika, na miejscu w recepcji jednej z ww. 
baz noclegowych, które wystawiają fakturę. Prosimy o zaznaczenie w zgłoszeniu 
chęci zarezerwowania noclegu ze wskazaniem miejsca z ww.  
 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 
„FONTES”: 

 

Prezes Zarządu 
Prof. dr hab. Adam Sulikowski 
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Informacja o seminarium naukowym Stowarzyszenia Bad ań nad 

Źródłami i Funkcjami Prawa, Oddział w Sosnowcu  

 

Kolejne Seminarium Oddziału odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2018 r., o godz. 

12.00, w sali 005 Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu,  ul. Kilińskiego 43. 

 

Referat wprowadzający na temat: 

 

„Obowiązek szczepień a ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności - 

analiza instytucjonalna projektu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw" 

 

wygłosi Pani Karolina Radlak. 

 

Na podstawie materiału Oddziału Stowarzyszenia  

nadesłanego przez dr Magdalenę Gurdek 
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Drodzy Czytelnicy, Sympatycy Forum My śli Instytucjonalnej; 
 
korzystając z gościnnych szpalt biuletynu FONS chcemy przekazać kolejną garść infor-
macji o działalności Forum Myśli Instytucjonalnej, stowarzyszenia będącego nauko-
wym partnerem FONTES.  

Niedawno minęły dwa lata od spotkania założycielskiego Forum, które obecnie 
liczy prawie 60 członków i cieszy się coraz szerszym uznaniem i rozpoznawalnością 
w świecie akademickim. W listopadzie 2017 roku zorganizowaliśmy na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu seminarium na temat zmian w szkolnictwie wyższym, któ-
re cieszyło się dużym zainteresowaniem. Była to też okazja do zwołania pierwszego 
walnego zebrania członków, przy którego okazji powołaliśmy Radę Naukową stowa-
rzyszenia oraz dokonaliśmy zmian personalnych w zarządzie. Kolejne spotkanie semi-
naryjne odbędzie się w listopadzie 2018 roku, najprawdopodobniej w Krakowie na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, na które już serdecznie zapraszamy.  

Nasze Forum będzie także organizować własne sesje na dwóch zbliżających się 
konferencjach, do których zostaliśmy zaproszeni jako partner instytucjonalny. Pierwsza 
z nich – zatytułowana „Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu” – odbę-
dzie się w Gdańsku w maju br., a gościć nas będzie Wyższa Szkoła Bankowa. Druga 
natomiast będzie mieć miejsce miesiąc później na Uniwersytecie w Białymstoku, gdzie 
uczestnicy konferencji będą dyskutować na temat „Analizy zmian systemowych w Pols-
ce w latach 1918-2018”. Wciąż można dokonywać zgłoszeń na te wydarzenia, do czego 
gorąco zachęcamy. Bieżące informacje na temat tych konferencji i naszego udziału 
w nich można śledzić na stronie Forum (www.forummi.pl).  

W bieżącym roku akademickim ukazały się ponadto dwa numery naszego „Biu-
letynu Myśli Instytucjonalnej” (do pobrania na stronie www), w którym można znaleźć 
m.in. sprawozdania z konferencji i seminariów, rekomendacje książkowe oraz krótkie 
opracowania merytoryczne. Na wiosnę br. powinna ukazać się pierwsza publikacja 
książkowa będąca wynikiem współpracy ekonomistów z Forum i prawników z FON-
TES. Monografia będzie nosić tytuł „Zrozumieć kapitalizm. Ujęcie ewolucyjno-insty-
tucjonalne” pod redakcją Anny Ząbkowicz, Macieja Miszewskiego, Pawła Chmielnic-
kiego i Sławomira Czecha. Przedmowę do pracy zgodził się napisać jeden z najbardziej 
znanych współczesnych ekonomistów instytucjonalnych, Geoffrey M. Hodgson. Już 
teraz gorąco zachęcamy do zapoznania się z tym wydawnictwem. 
 

Z instytucjonalnym pozdrowieniem, 
Sławomir Czech 

Forum Myśli Instytucjonalnej 
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Wykaz recenzentów współpracuj ących z FONS w 2017 roku 

 

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga 

prof. nadzw. dr hab. Anna Kalisz 

dr Zofia Andrykiewicz 

dr Agata Barczewska – Dziobek 

dr Jarosław Czerw 

dr Aleksander Słysz 

dr Ewelina Żelasko-Makowska 

 

 
 
 

 


