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Wykroczenia z Ustawy o bezpieczeństwie imprez 
masowych de lege lata i de lege ferenda

Bezpieczeństwo imprez masowych od wielu lat stanowi ważny temat spo-
łeczny i prawny. W 2009 roku ustawodawca postanowił na nowo określić warun-
ki bezpieczeństwa imprez masowych oraz zasady postępowania mające na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa takich imprez. Uchwalona 20 marca 2009 roku 
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych1, która obowiązuje od 1 sierpnia 
2009 roku, jest przy tym znacznie pełniejszym aktem prawnym od poprzed-
niej Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku2. Głównym powodem uchwalenia  
w 2009 roku nowej Ustawy było współorganizowanie przez Polskę turnieju fi-
nałowego EURO 20123. 

W rozumieniu Ustawy imprezą masową jest impreza masowa artystyczno- 
-rozrywkowa i masowa impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej, z ustawo-
wymi wyłączeniami4. Impreza artystyczno-rozrywkowa to impreza o charakterze 
artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu 

1  Tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 611.
2 Tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 99, poz. 663.
3  W Ustawie dodano rozdział 9a zatytułowany: „Zapewnienie bezpieczeństwa w związku z orga-

nizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012”, obejmujący artykuły od 68a do 68k. Czynności 
uregulowane w tych przepisach mogły być wykonywane od 12 listopada 2011 r. do 31 paździer-
nika 2012 r. Po tym terminie rozdział utracił moc.

4  Pojęcie imprezy masowej nie obejmuje imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, 
filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, w szkołach 
i placówkach oświatowych, w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, dla 
sportowców niepełnosprawnych, nieodpłatnych o charakterze rekreacji ruchowej oraz imprez 
zamkniętych dla pracowników.
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telewizyjnego na ekranach o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się od-
być na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na których licz-
ba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż  
1 000, a w hali sportowej lub w innym budynku nie mniej niż 500. Z kolei ma-
sowa impreza sportowa oznacza imprezę masową mającą na celu współzawod-
nictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na sta-
dionie, terenie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na których liczba 
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000, 
a w hali sportowej lub w innym budynku nie mniej niż 300. Masowa impre-
za sportowa obejmuje także mecze piłki nożnej5, przez które należy rozumieć 
współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowane na stadionie lub 
w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organi-
zatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000. Dodatkowo Ustawa definiuje 
imprezę masową podwyższonego ryzyka jako imprezę masową, w czasie któ-
rej, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi 
doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje oba-
wa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza ustawowych znamion 
wykroczeń, które zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu pod-
czas imprez masowych. Należy jednak mieć na uwadze, że rozdział 9 Ustawie 
o bezpieczeństwie imprez masowych zatytułowany „Przepisy karne”, obok wy-
kroczeń przewiduje w art. 58–61 także przestępstwa. Nadto wykroczenia wy-
mienione w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych można podzielić na 
dwie grupy. 

Pierwsza grupa to wykroczenia opisane w art. 54–57a Ustawie o bezpie-
czeństwie imprez masowych. Należą do nich: 

  niewykonanie poleceń porządkowych służb porządkowych i informacyj-
nych (art. 54 ust. 1 Ustawy),

  przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności lub w nie-
właściwym sektorze (art. 54 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy),

  niewykonanie poleceń wydanych przez Policję i Żandarmerię Wojskową 
(art. 55 Ustawy),

  wnoszenie lub posiadanie napoi alkoholowych (art. 56 Ustawy),
  naruszenie zasad przekazywania informacji (art. 57 Ustawy),
  używanie elementu maskującego w czasie masowej imprezy sportowej 

(art. 57a Ustawy).

5 Ustawa zawiera rozdział 3 zatytułowany: „Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej”, dalej k.w.
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Druga grupa to wykroczenia z kodeksu wykroczeń6, wymienione enume-
ratywnie w art. 65 ust. 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, dotyczą-
cym stosowania środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową. Są one tak-
że wymienione w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia7, w art. 90 
§ 3 – wśród przesłanek postępowania przyspieszonego, w razie ich popełnienia 
w związku z imprezą masową. Charakter tych wykroczeń jednoznacznie wska-
zuje, że bezpośrednio godzą one w bezpieczeństwo i porządek publiczny pod-
czas imprezy masowej. Są to następujące wykroczenia:8

 nieopuszczanie zbiegowiska (art. 50 k.w.),
 zakłócenie porządku publicznego (art. 51 k.w.),
 nawoływanie do przestępstwa (art. 52a k.w.),
 niszczenie cudzej rzeczy (art. 124 k.w.),
  uniemożliwienie korzystania z urządzeń użytku publicznego (art. 143 k.w.).

Warto też dodać, że Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych w art. 65 
ust. 2 pomija niektóre wykroczenia mogące zagrozić bezpieczeństwu imprez 
masowych. Mogą to być jeszcze inne – niż wymienione w tym przepisie – wy-
kroczenia z kodeksu wykroczeń, które można popełnić w związku z imprezą 
masową, a które mogą wywoływać groźne dla bezpieczeństwa takiej imprezy 
skutki, np. lekceważenie Narodu i Państwa (art. 49 k.w.), fałszywy alarm (art. 66 
k.w.) czy używanie słów nieprzyzwoitych (art. 141 k.w.). Wymienione wykro-
czenia – nawet jeśli same bezpośrednio nie zagrażają bezpieczeństwu imprezy 
masowej – mogą prowokować duże grupy uczestników (kibiców), do zachowań 
stanowiących zakłócenie porządku publicznego o charakterze chuligańskim, czy 
wywoływać chociażby zakłócenie spokoju publicznego. katalog tych wykroczeń 
niewątpliwie pozostaje kwestią otwartą. Z perspektywy 4 lat obowiązywania no-
wej Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych warto ocenić, czy obecna regu-
lacja w zakresie wykroczeń spełnia właściwie swoją rolę, przede wszystkim, czy 
jest kompletna i uzasadniona. Z uwagi na szeroki zakres penalizacji zachowań 
godzących w bezpieczeństwo imprez masowych, a stanowiących wykroczenia, 
szczegółowej analizie poddane zostaną jedynie wykroczenia uregulowane bez-
pośrednio w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. 

6  Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 482), 
dalej k.w.

7  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 395).

8  Zob. szerzej: J. Sawicki, Ochrona porządku i spokoju publicznego w prawie o wykroczeniach, Wro-
cław 2000, s. 31–78.
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I
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych przewiduje w art. 54–57a 

sześć wykroczeń wchodzących w zakres pozakodeksowego prawa o wykro-
czeniach9. W porównaniu z poprzednią Ustawą o bezpieczeństwie imprez ma-
sowych z 1997 roku, która w rozdziale 4 – poświęconym przepisom karnym 
– określała aż dziesięć wykroczeń10, jest ich mniej. Trzeba jednak uwzględ-
nić, że obecna Ustawa wprowadziła w przepisach karnych także przestępstwa, 
których nie było w poprzedniej Ustawie. Są to zarówno nowe rodzaje prze-
stępstw, jak i wcześniejsze wykroczenia przesunięte do kategorii przestępstw. 

I tak w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych z 2009 roku aż pięć 
wykroczeń stało się przestępstwami: 

  wnoszenie lub posiadanie broni lub materiałów wybuchowych (art. 21 
ust. 1 poprzedniej Ustawy) oraz wnoszenie lub posiadanie materiałów 
pirotechnicznych (art. 21 ust. 2 poprzedniej Ustawy) stanowi przestęp-
stwo z art. 59, 

  organizowanie imprezy masowej bez zezwolenia (art. 21 ust. 4 poprzed-
niej Ustawy) stanowi przestępstwo z art. 58, 

  rzucanie przedmiotami zagrażające życiu i zdrowiu (art. 21 ust. 7 po-
przedniej Ustawy) stanowi przestępstwo z art. 60 ust. 2,

  prowokowanie kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu przez 
spikera zawodów sportowych (art. 21 ust. 9 poprzedniej Ustawy) stanowi 
obecnie przestępstwo o powszechnym podmiocie z art. 61.

Pozostałych pięć wykroczeń z poprzedniej Ustawy o bezpieczeństwie im-
prez masowych, także w obecnej Ustawie należy do tej kategorii czynów zabro-
nionych, a mianowicie:

  wnoszenie lub posiadanie napoi alkoholowych (art. 21 ust. 3 poprzedniej 
Ustawy) stanowi wykroczenie z art. 56,

  niewykonanie poleceń porządkowych organizatora imprezy lub służb 
porządkowych (art. 21 ust. 5 poprzedniej Ustawy) stanowi wykroczenie 
z art. 54 ust. 1,

  przebywanie w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności (art. 21 
ust. 6 poprzedniej Ustawy) stanowi wykroczenie o szerszym zakresie 
okoliczności miejsca z art. 54 ust. 2,

19  Pozakodeksowe prawo o wykroczeniach uregulowane jest w ustawach szczególnych o charakte-
rze administracyjnym, regulujących różnorodne sfery życia publicznego. Obecnie wykroczenia 
poza kodeksem wykroczeń występują w ponad 140 ustawach.

10  Zob. szerzej: J. Sawicki, Odpowiedzialność za czyny godzące w bezpieczeństwo imprez masowych, 
L. Bogun (red.), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom VII, Wrocław 2001, s. 235–243.
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  naruszenie zasad przekazywania informacji (art. 21 ust. 8 poprzedniej 
Ustawy) stanowi wykroczenie z art. 57,

  niewykonanie poleceń porządkowych Policji przez organizatora imprezy 
(art. 21 ust. 10 poprzedniej Ustawy) stanowi wykroczenie o powszech-
nym podmiocie z art. 55.

Jedyna całkowicie nowa penalizacja wśród wykroczeń to używanie ele-
mentu maskującego w czasie masowej imprezy sportowej z art. 57a, który to 
artykuł dodany został do Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych dopiero  
w 2011 roku, z mocą obowiązywania od 13 stycznia 2012 roku11.

II
W art. 54 ust. 1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ujęte zostało 

wykroczenie odmowy wykonania polecenia porządkowego, wydanego na pod-
stawie Ustawy, regulaminu obiektu bądź terenu, lub regulaminu imprezy ma-
sowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne. Przedmiotem ochro-
ny tego przepisu jest bezpieczeństwo imprezy masowej, a w szczególności wy-
mogi tego bezpieczeństwa zawarte w Ustawie lub w przepisach porządkowych12. 
Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 Ustawy osoby uczestniczące w imprezie masowej 
są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych 
osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) 
i regulaminu imprezy masowej13. Należy podkreślić, że treść tych regulaminów 
nie może być sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, w przeciwnym ra-
zie niewykonanie polecenia porządkowego nie spowoduje odpowiedzialności 
z art. 54 ust. 1 Ustawy. 

W przypadku zakłócania porządku publicznego lub zachowywania się nie-
zgodnie z regulaminem, służby porządkowe lub informacyjne mają prawo wyda-
wania poleceń porządkowych takim osobom (art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy). kluczo-
wym pojęciem do ustalenia treści tego przepisu jest więc polecenie porządkowe. 
Termin ten nie został zdefiniowany w Ustawie, uznać więc należy, że decydujące 
znaczenie ma jego potoczne, semantyczne rozumienie, jako zlecenie, rozkaz, jak 

11  Przepis dodany na podstawie Ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeń-
stwie imprez masowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1280).

12 W. kotowski, B. kurzępa, Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 680.
13  W myśl art. 3 pkt 10 Ustawy regulaminem obiektu (terenu) są przepisy wydane przez właści-

ciela, posiadacza, użytkownika lub zarządzającego obiektem lub terenem, zawierające zasady 
wstępu na teren lub obiekt, w tym osób małoletnich, zasady zachowania się osób obecnych 
w obiekcie lub na terenie i korzystania przez nie z obiektu lub terenu oraz ze znajdujących się 
tam urządzeń, a także określające miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. 
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też nałożony na kogoś obowiązek zrobienia czegoś14. Zgodnie z poglądami przed-
stawionymi w piśmiennictwie, poleceniem porządkowym można nazwać nakaz 
określonego zachowania, wydany uczestnikowi lub uczestnikom imprezy ma-
sowej przez służby porządkowe lub informacyjne. Takie polecenie powinno być 
wydane wprost konkretnemu uczestnikowi imprezy masowej lub określonej gru-
pie uczestników imprezy przez te służby15. Poleceniem porządkowym nie będzie 
natomiast piktogram lub inny znak graficzny zakazujący osobom niemającym 
ważnego upoważnienia wejścia na określony teren, ponieważ nie odnosi się on 
do konkretnego uczestnika imprezy16. Nie będzie też poleceniem porządkowym 
polecenie wydane w innym celu niż zaprowadzenie lub utrzymanie porządku na 
imprezie masowej, np. mające na celu dokuczenie osobie obecnej na imprezie ma-
sowej, czy też polecenie wynikające ze złośliwości służb porządkowych. Polecenia-
mi porządkowymi nie są również wydawane wobec konkretnych osób polecenia 
okazania biletów wstępu, dowodów tożsamości czy zawartości bagaży i odzieży 
przed wejściem na teren imprezy (w tym ostatnim przypadku w razie podejrzenia, 
że wnoszą one broń, materiały wybuchowe lub pirotechniczne, napoje alkoholowe 
czy środki odurzające). Jedyną „sankcją” dla osób, które odmówiły poddania się 
takim czynnościom może być niewpuszczenie ich na imprezę masową17. 

Inaczej ta kwestia wygląda w przypadku osób uczestniczących już w imprezie 
masowej, zgodnie bowiem z art. 20 ust. 1 Ustawy służby porządkowe i informacyj-
ne są uprawnione do sprawdzania i stwierdzania uprawnień tych osób do uczest-
niczenia w imprezie masowej, legitymowania ich w celu ustalenia tożsamości, 
przeglądania zawartości bagaży i odzieży. W takim przypadku odmowa wykona-
nia poleceń porządkowych stanowić będzie omawiane wykroczenie, pod jednym 
wszakże warunkiem, że dotyczące tych czynności polecenia porządkowe będą po-
dyktowane względami bezpieczeństwa, gdyż taki tylko cel winien uzasadniać wy-
dawanie poleceń porządkowych, o których mowa w art. 54 ust. 1 Ustawy. 

Prawo wydawania poleceń porządkowych, np. nakazu zaprzestania zakłó-
cania porządku publicznego albo nakazu właściwego zachowania się przysługuje 
służbom porządkowym lub informacyjnym18. Według Ustawy służby porządkowe 
stanowią osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczo-
ne przez organizatora, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

14  M. Stefański, Przepisy karne w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, „Palestra”, 1998, nr 3–4, s. 38.
15  Por. G. Gozdór, Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 240.
16  W. kotowski, B. kurzępa, Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz do ustawy o bezpieczeń-

stwie imprez masowych, wyd. 3, Warszawa 2012, s. 192; tak też: G. Gozdór, op. cit., s. 240. 
17  G. Gozdór, Bezpieczeństwo..., op. cit., s. 241.
18 W. kotowski, B. kurzępa, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 192.
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fizycznej, o której mowa w art. 26 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie 
osób i mienia19 (art. 3 pkt 13 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych20). Do 
służb informacyjnych Ustawa zalicza również osoby podlegające kierownikowi do 
spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, w tym spikera zawodów 
sportowych (art. 3 pkt 12 Ustawy).

W razie odmowy wykonania polecenia porządkowego przez uczestnika 
imprezy masowej służby porządkowe lub informacyjne wzywają go do opusz-
czenia imprezy masowej. Służby porządkowe mogą użyć środków przymusu 
bezpośredniego lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia co naj-
mniej jednego z następujących działań: a) wyegzekwowania wymaganego pra-
wem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem; b) od-
parcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność 
uprawnionego lub innej osoby21. Dozwolone podczas imprez masowych środki 
przymusu bezpośredniego to: a) siła fizyczna w postaci technik transportowych 
i technik obrony, b) kajdanki zakładane na ręce, c) chemiczne środki obezwład-
niające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających22. W przy-
padku stwarzania przez uczestnika imprezy masowej bezpośredniego zagrożenia 
dla dóbr powierzonych ochronie bądź dopuszczania się czynów zabronionych 
służby porządkowe lub informacyjne są uprawnione do ujęcia takiego uczestni-
ka w celu niezwłocznego przekazania Policji (art. 20 ust. 1 pkt 5 Ustawy). Wy-
kroczenie z art. 54 ust. 1 Ustawy jest wykroczeniem powszechnym, a więc jego 
sprawcą może być każda osoba, która ukończyła 17 lat. Do jego istoty nie należy 
nastąpienie jakiegokolwiek skutku, a zatem mamy do czynienia z wykroczeniem 
formalnym. Można je popełnić przez zaniechanie zarówno umyślnie, jak i nie-
umyślnie23. Z umyślnością mamy do czynienia wówczas, gdy sprawca nie chce 
wykonać polecenia porządkowego, a z nieumyślnością, gdy sprawca na podsta-
wie towarzyszących okoliczności mógł i powinien był zorientować się, że takie 
polecenie było wydane, lecz on nadal go nie wykonuje.

Z kolei w art. 54 ust. 2 Ustawy spenalizowano przebywanie: a) w czasie trwa-
nia imprezy masowej w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności (pkt 1),  

19 Tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 ze zm. 
20  W brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. 

o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829).
21  Zgodnie z art. 11 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i bro-

ni palnej (Dz. U. poz. 628) w związku z art. 20 ust. 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
22  Środki wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a Ustawy z dnia 24 maja 

2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej w związku z art. 20 ust. 2 Ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych.

23 W. kotowski, B. kurzępa, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 194.
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b) w czasie trwania masowej imprezy sportowej w sektorze innym niż wskazany na 
bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie 
masowej i nieopuszczanie tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej (pkt 2).

Podstawowym celem penalizacji w obu przypadkach opisanych w art. 54 
ust. 2 jest zapobieganie wtargnięciom kibiców na boisko, a także ich przecho-
dzenie z jednego sektora do innych, co ma zapobiec sytuacji, gdy dochodzi do 
konfliktów między nimi. Jeżeli jednak podczas masowej imprezy sportowej, 
w tym meczu piłki nożnej, dojdzie do wtargnięcia na teren, na którym rozgry-
wane są zawody sportowe, czyli boisko, mamy wówczas do czynienia z przestęp-
stwem z art. 60 ust. 1 Ustawy. Przestępstwem z art. 60 ust. 1a Ustawy jest z kolei 
wtargnięcie w czasie trwania imprezy masowej na teren obiektu lub na teren, 
gdzie prowadzona jest impreza masowa. Ustawodawca użył znamienia czasow-
nikowego „wdziera się”, które należy rozumieć jako dostaje się do środka czegoś, 
opanowuje coś wbrew czyjejś woli (przedostaje się, zdobywa)24. 

Warunkiem odpowiedzialności za wykroczenie z art. 54 ust. 2 pkt 1 jest wy-
raźne oznaczenie w regulaminie obiektu (terenu) miejsc nieprzeznaczonych dla 
publiczności i udostępnienie tego regulaminu uczestnikom imprezy. Ten obowią-
zek zostaje spełniony, gdy uczestnicy imprezy masowej mogą się zapoznać z re-
gulaminem bez przeszkód. Zwykle wypełnienie tego obowiązku polega na wy-
wieszeniu regulaminu w miejscu łatwo dostępnym, najczęściej przed wejściem na 
obiekt, na którym organizowana jest impreza masowa25. W praktyce takie miejsca 
oznaczone są też specjalnymi tablicami lub piktogramami, w miejscach widocz-
nych dla uczestników imprezy masowej26. Niespełnienie tych wymogów powinno 
skutkować brakiem odpowiedzialności za omawiane wykroczenie. Dla wystąpie-
nia tego wykroczenia wystarczające jest, aby sprawca znalazł się w takim zastrze-
żonym miejscu, nie można jednak wykluczyć możliwości powołania się przez nie-
go na instytucję stanu wyższej konieczności z art. 16 k.w., kiedy powodem wejścia 
w strefę zabronioną będzie chęć schronienia się przed agresją ze strony innych 
uczestników imprezy masowej, w tym pseudokibiców. W takim wypadku nie po-
niesie on odpowiedzialności za swoje zachowanie27. Jest to wykroczenie powszech-
ne. Można je popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie.

W przypadku wykroczenia z art. 54 ust. 2 pkt 2 penalizacji podlega czyn po-
legający na nieuprawnionym przemieszczaniu się uczestnika masowej imprezy 

24 H. Zgółkowska (red.), Praktyczny słownik języka polskiego, Poznań 2004, s. 103.
25  M. Bojarski, [w:] M. Bojarski, W. Radecki, Kompendium dla policjanta, część II. Współdziałanie 

ze strażami. Bezpieczeństwo imprez masowych, Wrocław 1998, s. 137. 
26 W. kotowski, B. kurzępa, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 194.
27 G. Gozdór, Bezpieczeństwo..., op. cit., s. 243–244.
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sportowej do miejsc w innych sektorach obiektu (terenu), na którym przepro-
wadzana jest taka impreza. Takie zachowanie może być uznane za wykroczenie 
w przypadku zawarcia stosownych zapisów w regulaminie imprezy masowej. Po-
lega ono na przebywaniu w sektorze innym niż oznaczony w bilecie wstępu lub 
innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej i nie-
opuszczanie tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej. Dla wystąpienia 
tego wykroczenia istotne jest, aby obie wymienione przesłanki zostały spełnione 
równocześnie. Jeśli bowiem dana osoba przebywa wprawdzie w niewłaściwym sek-
torze, ale nie została wezwana do jego opuszczenia, bądź też po wezwaniu opusz-
cza ten sektor (jest w trakcie jego opuszczania), wówczas nie dojdzie do popełnie-
nia wykroczenia z art. 54 ust. 2 pkt 2 Ustawy. Sprawcą tego wykroczenia może być 
tylko osoba posiadająca bilet wstępu na masową imprezę sportową lub inny doku-
ment uprawniający do przebywania na niej, a więc jest to wykroczenie indywidu-
alne. Można je popełnić przez zaniechanie zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie28. 

Z umyślnością mamy do czynienia wówczas, gdy sprawca nie chce opu-
ścić niewłaściwego sektora, a z nieumyślnością wówczas, gdy sprawca na pod-
stawie towarzyszących okoliczności mógł i powinien był zorientować się, że 
takie wezwanie było wydane, lecz on nadal nie opuszcza tego sektora29.

Niewykonanie poleceń Policji i Żandarmerii Wojskowej to kolejne wykro-
czenie z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, uregulowane w art. 55. 
Przedmiotem ochrony tego przepisu jest bezpieczeństwo imprezy masowej. Za-
chowanie sprawcy będzie polegało na zaniechaniu wykonania polecenia wyda-
nego przez funkcjonariusza jednego z dwóch wymienionych w nim organów 
państwowych. Zgodnie treścią art. 22 ust. 4 i 5 Ustawy, w przypadku gdy dzia-
łania służby porządkowej są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw 
bezpieczeństwa występuje do Policji30 o udzielenie pomocy. Jeżeli impreza ma-
sowa jest przeprowadzana na terenach będących w zarządzie jednostek orga-
nizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony  
Narodowej, wskazany podmiot występuje do Żandarmerii Woskowej31. 

28  W. kotowski, B. kurzępa, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 194 i 196.
29  Por. M. Bojarski, [w:] M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 

2011, s. 370.
30  Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r.  

nr 287, poz. 1687 ze zm.) podstawowym zadaniem Policji jest ochrona bezpieczeństwa ludzi 
oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

31  Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i woj-
skowych organach porządkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 568) do zadań Żandarmerii 
Wojskowej należy m.in. ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek 
wojskowych oraz w miejscach publicznych.
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W takiej sytuacji służby porządkowe i informacyjne wykonują polecenia Policji 
i Żandarmerii Wojskowej (art. 22 ust. 6 Ustawy). Opisywany przepis wyraźnie 
wskazuje, że zaniechanie sprawcy – zarówno uczestnika danej imprezy masowej, 
jak i osoby należącej do służby porządkowej lub informacyjnej – może dotyczyć 
wszystkich poleceń wydawanych przez Policję i Żandarmerię Wojskową, a nie 
tylko poleceń porządkowych32. 

Na tle art. 21 ust. 10 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 1997 
roku w literaturze zwracano uwagę, że ustawodawca, przyznając Policji moż-
liwość podejmowania działań władczych wobec organizatora imprezy, nie wy-
powiedział się, czy w takich sytuacjach ciężar odpowiedzialności za bezpieczny 
przebieg imprezy spoczywa na organizatorze imprezy masowej, czy też na Poli-
cji33. W obecnym stanie prawnym również można podnieść tę wątpliwość. 

Wnoszenie lub posiadanie napojów alkoholowych to wykroczenie z art. 56 
Ustawy. Przedmiotem ochrony tego wykroczenia jest bezpieczny przebieg impre-
zy masowej. Ustawodawca uznał, że wniesienie na teren imprezy masowej napo-
jów alkoholowych jest tożsame z ich spożywaniem w czasie imprezy, co może wy-
woływać niepożądane zachowania uczestników, w tym zwłaszcza akty agresji34. 
Przedmiotem czynności wykonawczej są napoje alkoholowe. Ustawa nie wyjaśnia 
tego pojęcia, a zatem należy przyjąć zgodnie z definicją zawartą w art. 46 ust. 1 
Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi35, że są nimi produkty przeznaczone do spożycia, zawie-
rające alkohol etylowy pochodzenia rolniczego o stężeniu przekraczającym 0,5% 
alkoholu. Jednak zgodnie z treścią obowiązującego od 13 stycznia 2012 roku art. 
8a36, na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ry-
zyka, dozwolona jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych 
zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu. W praktyce oznacza to możliwość 
spożywania podczas imprezy masowej, w tym meczu piłki nożnej, piwa o obni-
żonej zawartości alkoholu w porównaniu z piwem powszechnie produkowanym, 
dostępnym w sklepach i lokalach gastronomicznych.

Zakaz wnoszenia i posiadania na imprezie masowej napojów alkoholowych 
wynika z art. 8 ust. 2 Ustawy. Na straży jego respektowania stoją służby porząd-
kowe organizatora, które są uprawnione do przeglądania zawartości bagażu oraz 

32 W. kotowski, B. kurzępa, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 196.
33 Por. G. Gozdór, Bezpieczeństwo..., op. cit., s. 251.
34 Ibidem, s. 236.
35 Tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356.
36  Art. 8a został dodany na podstawie Ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpie-

czeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1280).
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odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub mają ze sobą napo-
je alkoholowe (art. 20 ust. 1 pkt 3 Ustawy). Użycie określenia „wnosi lub posiada” 
ma poszerzyć penalizację. Uczestnik imprezy może bowiem wnieść na stadion na-
poje alkoholowe, natomiast w czasie imprezy już ich nie posiadać (przekazać innej 
osobie), jak też może on nie wnieść na stadion napoju alkoholowego, ale posiadać 
go w trakcie (otrzymać od innej osoby). Rozróżnienie to jest istotne, gdyż posia-
dającemu napój alkoholowy często trudno jest udowodnić samo jego wniesienie37. 
Wnoszenie napoju alkoholowego rozpoczyna się w momencie przekroczenia bra-
my lub innego punktu wejścia do obiektu lub na teren, a po ich przekroczeniu bę-
dziemy mieli do czynienia już z nielegalnym posiadaniem napojów alkoholowych 
trwającym do momentu opuszczenia bramy lub innego punktu wyjścia z obiektu 
lub terenu38. Dla odpowiedzialności na podstawie powołanego przepisu nie ma 
znaczenia ewentualny brak konsumpcji napoju alkoholowego podczas imprezy39. 
Analiza tego wykroczenia prowadzi jednak do zaskakującej konstatacji, że obec-
nie obowiązująca Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, w odróżnieniu od 
poprzedniej Ustawy z 1997 roku, nie zawiera podstawy do orzeczenia przepadku 
zakwestionowanych napojów alkoholowych.

kolejnym wykroczeniem z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych jest 
naruszenie zasad przekazywania informacji z art. 57. Polega ono na niedopełnie-
niu obowiązków w zakresie przekazania informacji dotyczącej bezpieczeństwa im-
prezy masowej albo przekazania informacji nieprawdziwej w tym zakresie. Przepis 
ten chroni bezpieczeństwo imprezy masowej, a głównie rzetelność przekazywania 
wymaganych informacji przez podmioty zobowiązane. Zachowanie sprawcy wy-
kroczenia z art. 57 Ustawy może mieć dwojaką postać i polegać na: a) zaniechaniu 
przekazania informacji, b) przekazaniu informacji nieprawdziwej – w obu przy-
padkach w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa imprezy masowej. Do jego wystą-
pienia wystarczy, że wypełni on znamiona chociażby jednego z dwóch wymienio-
nych sposobów zachowania40. Użyte w przepisie wyrażenie „nie przekazuje” na-
leży rozumieć jako ,,nie daje, nie informuje, nie udziela wymaganych informacji”. 
Natomiast przekazanie informacji nieprawdziwej oznacza podanie informacji nie-
zgodnej z rzeczywistym stanem rzeczy, odbiegającej od prawdy. Informacja nie-
prawdziwa to nie tylko informacja w całości niezgodna z rzeczywistością, ale także 
taka, w której nieprawdziwe są niektóre jej elementy41.

37 W. kotowski, B. kurzępa, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 197.
38 W. kotowski, B. kurzępa, Wykroczenia…, op. cit., s. 680.
39 Por. G. Gozdór, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 236.
40 W. kotowski, B. kurzępa, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 198–199.
41 W. kotowski, B. kurzępa, Wykroczenia…, op. cit. s. 689.
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Jest to wykroczenie indywidualne. Jego sprawcą może być wyłącznie oso-
ba, która jest obowiązana do przekazywania informacji dotyczących bezpie-
czeństwa masowej imprezy sportowej. Obowiązek ten nałożony jest na kie-
rowników wymienionych w Ustawie podmiotów lub na osoby specjalnie do 
tego wyznaczone na podstawie wewnętrznego aktu normatywnego regulują-
cego podział obowiązków albo polecenia kierownika tego podmiotu42. Wy-
mienione w Ustawie liczne podmioty43 zobowiązane są do przekazywania in-
formacji komendantowi Głównemu Policji, który jest organem administra-
cji rządowej właściwym w sprawach gromadzenia i przetwarzania informacji 
dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów 
piłki nożnej (art. 36 ust. 1 Ustawy). kategorie informacji dotyczące bezpie-
czeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, które 
muszą być przekazane komendantowi Głównemu Policji zostały wymienione 
w art. 40 Ustawy44. 

42 W. kotowski, B. kurzępa, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 202.
43  W myśl art. 38 i 39 Ustawy są to następujące podmioty: Policja, prokuratura, sądy, Straż Gra-

niczna, Państwowa Straż Pożarna, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Żandarmeria Wojskowa, straże gminne (miejskie), organy administracji publicznej 
właściwe w sprawach wydawania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, służby od-
powiedzialne za bezpieczeństwo na obszarach kolejowych (zarządcy infrastruktury kolejowej, 
przewoźnicy publiczni), związki sportowe o zasięgu ogólnokrajowym, kluby sportowe, orga-
nizatorzy masowych imprez sportowych (w tym meczów piłko nożnej), podmioty zarządzają-
ce rozgrywkami, Biuro Informacyjne krajowego Rejestru karnego (sądy wydające orzeczenia 
o ukaraniu za wykroczenia karą inną niż kara aresztu), związki sportowe, organizatorzy, właści-
ciele obiektów, na których organizowane są masowe imprezy sportowe (w tym mecze piłki noż-
nej), organizatorzy turystyki, krajowi przewoźnicy realizujący publiczny transport zbiorowy. 

44  Są to następujące dane: a) o osobach, przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub prze-
ciwko którym skierowano wniosek o ukaranie za czyn popełniony w związku z masową im-
prezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, b) o osobach, co do których zapadł prawomocny 
wyrok lub prawomocne orzeczenie o ukaraniu za przestępstwo albo wykroczenie, popełnione 
w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, c) o klubach, organiza-
cjach, stowarzyszeniach skupiających kibiców, d) o zaistniałych w związku z organizowanymi 
imprezami masowymi zbiorowych naruszeniach porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 
chuligańskich zachowaniach, e) o związkach i klubach sportowych, f) informacje o obiektach 
sportowych, z których związek lub klub stale korzysta, g) o terminarzu rozgrywek meczów piłki 
nożnej lub terminarzu innych masowych imprez sportowych z podaniem orientacyjnej liczby 
uczestników, h) o obiektach, na terenie których są organizowane masowe imprezy sportowe, 
w tym mecze piłki nożnej, i) o przemieszczaniu się osób uczestniczących w masowych impre-
zach sportowych, w tym meczach piłki nożnej, i ich pobycie w miejscach organizowania tych 
imprez oraz informacje o środkach transportu, z jakich korzystają, miejscach zbiórek, trasach 
przejazdów oraz o liczebności grup uczestników, j) o organizatorach masowych imprez sporto-
wych, w tym meczów piłki nożnej, i organizatorach przejazdu osób uczestniczących w maso-
wych imprezach sportowych, w tym meczach piłki nożnej, k) o zakazach zagranicznych oraz 
instytucjach zagranicznych właściwych do współpracy.
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Większość tych podmiotów jest z kolei uprawniona do otrzymywania 
informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych od komendanta 
Głównego Policji (art. 38 ust. 1 Ustawy). Nakaz sprawnego przepływu wiary-
godnych informacji wynika z art. 35 ust. 1 Ustawy, który stanowi, że groma-
dzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez maso-
wych odbywa się w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom zwią-
zanym z tymi imprezami oraz ich zwalczania. Przedmiotowe informacje obo-
wiązany podmiot przekazuje komendantowi Głównemu Policji niezwłocznie 
po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili ich 
otrzymania (art. 41 ust. 1 Ustawy). 

Wykroczenie z art. 57 Ustawy można popełnić umyślnie albo nieumyślnie, 
ale tylko w odniesieniu do zaniechania przekazania informacji, gdyż ukaranie za 
przekazanie informacji nieprawdziwej może nastąpić tylko w przypadku dzia-
łania umyślnego45. Wykroczeniem jest bowiem jedynie świadome przekazanie 
informacji nieprawdziwej, a nieumyślne przekazanie nieprawdziwej informacji 
pozostaje poza zakresem omawianego przepisu46. W razie nieumyślnego prze-
kazania informacji nieprawdziwej, podmiot zobowiązany – zgodnie z treścią 
art. 47 ust. 1 Ustawy – ma obowiązek jej skorygowania w formie zawiadomienia 
o tym komendanta Głównego Policji.

Ostatnim wykroczeniem opisanym w Ustawie o bezpieczeństwie imprez 
masowych jest używanie elementu maskującego w czasie masowej imprezy 
sportowej z art. 57a, obowiązującego od 13 stycznia 2012 roku47. 

Wykroczenie z tego przepisu popełnia osoba, która w miejscu i w czasie 
trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmio-
tu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia jej identyfikacji, np. za-
krywa twarz, używa kominiarki, kaptura lub maski. Nie jest w tym przypad-
ku istotne, czy owe uniemożliwienie lub utrudnienie nastąpiło wskutek żartu, 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, czy też faktycznie określona osoba 
miała powód ukrycia swojej tożsamości48. Przepis ten przewiduje odpowiedzial-
ność za wykroczenie niezależnie od zachowania się danej osoby podczas ma-
sowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, a więc także w przypadku  

45 W. kotowski, B. kurzępa, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 202.
46  Takie stanowisko wyrazili już autorzy projektu zmian w Ustawie o bezpieczeństwie imprez ma-

sowych z dnia 22 sierpnia 1997 r. do wykroczenia z art. 21 ust. 8 – stanowiącego odpowiednik 
wykroczenia z art. 57 obecnej Ustawy – w uzasadnieniu projektu Ustawy o zmianie ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych (Sejm RP IV kadencji, druk nr 2092). 

47  Przepis dodany na podstawie Ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeń-
stwie imprez masowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1280).

48  W. kotowski, B. kurzępa, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 203.
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poprawnego jej zachowania, niemającego żadnego negatywnego wpływu na 
bezpieczeństwo tej imprezy.

Wykroczenie z art. 57a Ustawy można popełnić umyślnie albo nieumyśl-
nie. W tym drugim przypadku wtedy, gdy uczestnik masowej imprezy spor-
towej nie miał zamiaru uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpozna-
nia jego osoby, ale w rzeczywistości taki stan spowodował, bezpodstawnie 
przypuszczając, że jest nadal rozpoznawalny, albo takich utrudnień w ogóle 
nie przewidując (chociaż można było je przewidzieć). Jest to wykroczenie po-
wszechne. 

III
Uregulowane w art. 54–57a Ustawy wykroczenia zagrożone są taką samą 

sankcją. Za każde wykrocznie sprawca podlega karze 1 miesiąca ograniczenia 
wolności albo grzywny od 2.000 do 5.000 zł. Ustawodawca nie przewiduje kary 
aresztu, która w poprzedniej Ustawie groziła za większość wykroczeń, co stano-
wi w obrębie wykroczeń złagodzenie odpowiedzialności, ale trzeba też pamię-
tać, że część z nich stanowi w obecnej Ustawie przestępstwa, z czym łączy się 
wyraźne zaostrzenie odpowiedzialności. Z kolei dolne zagrożenie karą grzywny, 
które w kodeksie wykroczeń wynosi zaledwie 20 zł, a w poprzedniej Ustawie 
o bezpieczeństwie imprez masowych wynosiło 1.000 zł, w obecnej podniesiono 
aż do kwoty 2.000 zł. 

W przypadku recydywy, o której mowa w art. 62 Ustawy – a więc jeżeli 
sprawca ukarany za wykroczenia z art. 54–57a Ustawy, w ciągu 2 lat od ostatnie-
go ukarania, popełnia ponownie podobne umyślne wykroczenie lub przestęp-
stwo – sąd może wymierzyć mu karę do górnej granicy jej ustawowego zagroże-
nia zwiększonego o połowę, a więc do 1,5 miesiąca kary ograniczenia wolności 
i do 7.500 zł grzywny. W kwestii takich pojęć jak wykroczenie podobne i wykro-
czenie umyślne należy uwzględnić stosowne przepisy kodeksu wykroczeń49.

Na podstawie art. 65 ust. 1 i 2 Ustawy w razie ukarania za wykroczenia z art. 
54–56 sąd wymierza środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres 
od 2 do 6 lat, obligatoryjnie za wykroczenie popełnione w związku z masową 
imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, a fakultatywnie za wykroczenie 
popełnione w związku z imprezą masową artystyczno-rozrywkową. Zakaz ten 
– co zrozumiałe – nie dotyczy wykroczenia z art. 57 Ustawy (naruszenia zasad 

49  Zgodnie z art. 47 § 2 k.w. przestępstwami i wykroczeniami podobnymi są przestępstwa i wykro-
czenia należące do tego samego rodzaju; przestępstwa i wykroczenia z zastosowaniem przemocy 
lub groźby jej użycia albo przestępstwa i wykroczenia popełnione w celu osiągnięcia korzyści ma-
jątkowej uważa się za przestępstwa i wykroczenia podobne. Z kolei w myśl art. 6 § 1 k.w. wykro-
czenie umyślne zachodzi wtedy, gdy sprawca ma zamiar popełnienia czynu zabronionego, to jest 
chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.
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przekazywania informacji), ale także wykroczenia z art. 57a Ustawy (użycia ele-
mentu maskującego w czasie trwania masowej imprezy sportowej). 

W myśl art. 65a Ustawy sąd może po upływie połowy okresu, na który orze-
czono środek karny zakazu wstępu na imprezę masową, uznać go za wykonany, 
jeżeli ukarany przestrzegał porządku prawnego, a wymieniony środek karny był 
w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.

Na podstawie art. 63 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych postę-
powanie w sprawach o wykroczenia z art. 54–57a tej Ustawy prowadzone jest 
według przepisów o postępowaniu przyspieszonym, uregulowanym w rozdziale  
15 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W trybie przyspieszo-
nym Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnie-
nia wykroczenia lub bezpośrednio potem na czas nieprzekraczający 48 godzin  
(art. 45 § 1 pkt 1 w zw. z art. 46 § 6 k.p.w.). 

IV
Z dotychczasowej analizy ustawowych znamion wykroczeń z Ustawy o bez-

pieczeństwie imprez masowych wynikają konkretne konkluzje i wnioski. 
Na tle wykroczenia z art. 54 ust. 1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez ma-

sowych pojawia się problem związany z brakiem ustawowej definicji polecenia 
porządkowego. Definicja tego pojęcia, dodana do art. 3 Ustawy, powinna wyraź-
nie precyzować, że takie polecenie musi być wydane przez służby porządkowe 
lub informacyjne wprost konkretnemu uczestnikowi imprezy masowej lub okre-
ślonej grupie uczestników imprezy. Nie byłoby wówczas wątpliwości, że polece-
niem porządkowym nie może być piktogram lub inny znak graficzny zakazujący 
osobom niemającym ważnego upoważnienia wejścia na określony teren, ponie-
waż nie odnosi się do konkretnego uczestnika imprezy. Z definicji tej powinno 
też wynikać, że nie stanowi polecenia porządkowego polecenie wydane w in-
nym celu niż zaprowadzenie lub utrzymanie porządku na imprezie masowej, 
np. wydane ze złośliwości służb porządkowych i chęci dokuczenia konkretnemu 
uczestnikowi czy grupie uczestników. Ważnym elementem tej definicji powinno 
być jasne określenie miejsca wydania takiego polecenia, aby nie budziło żadnych 
wątpliwości, że poleceniami porządkowymi nie są wydawane wobec konkret-
nych osób polecenia okazania biletów wstępu, dowodów tożsamości czy zawar-
tości bagaży i odzieży przed wejściem na teren imprezy, a jedynie polecenia wy-
dawane już po wejściu uczestnika imprezy na jej teren.

Podobnie jak w poprzednim stanie prawnym, także na gruncie obecnego 
art. 55 Ustawy można podnieść wątpliwość, czy wystąpienie do Policji lub Żan-
darmerii Wojskowej przez organizatora lub kierownika do spraw bezpieczeń-
stwa o udzielenie pomocy oznacza tym samym przejęcie przez te organy pełnej 
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odpowiedzialności za dalszy przebieg imprezy masowej. Z jednej strony wska-
zywałby na to określony w Ustawie obowiązek wykonywania każdego polece-
nia Policji lub Żandarmerii Wojskowej przez służby porządkowe i informacyj-
ne organizatora, z drugiej strony jednak wątpliwości nasuwa użyte w Ustawie 
określenie działań tych podmiotów jako „udzielenie pomocy”. W tym kontek-
ście nasuwa się pytanie: czy ten, kto udziela jedynie pomocy w zaprowadzeniu 
porządku podczas imprezy masowej, ponosi odpowiedzialność za jej dalszy 
przebieg i bezpieczeństwo, w miejsce organizatora imprezy masowej? Wyda-
je się, że sformułowanie mówiące o „udzieleniu pomocy” wprowadza niepo-
trzebne zamieszanie. Właściwsze byłoby jednoznaczne stwierdzenie, że Policja 
lub Żandarmeria Wojskowa w takim wypadku przejmują pełną odpowiedzial-
ność za dalszy przebieg imprezy masowej. 

Analiza kolejnego wykroczenia – z art. 56 Ustawy – w pierwszej kolejno-
ści skłania do sformułowania postulatu niezwłocznego uzupełnienia przepisów 
Ustawy o brakującą podstawę do orzeczenia przepadku zakwestionowanych na-
pojów alkoholowych. 

Poza tym wątpliwości budzi dodany przepis art. 8a50, zezwalający na im-
prezie masowej – z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka – 
na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających 
nie więcej niż 3,5% alkoholu. To dość połowiczne rozwiązanie budzi uzasad-
nione wątpliwości zarówno zwolenników, jak i przeciwników sprzedaży napo-
jów alkoholowych, zwłaszcza na meczach piłki nożnej. Z jednej strony zmusza 
browary do produkcji piwa o zbyt niskiej zawartości alkoholu, w porównaniu 
do tego, które jest powszechnie produkowane, co wywołuje obawy, że produk-
cja taka nie będzie opłacalna, zwłaszcza przy tendencji do nadużywania w od-
niesieniu do meczów piłki nożnej klauzuli imprezy masowej podwyższonego 
ryzyka. W rezultacie może to oznaczać jedynie teoretyczną możliwość spoży-
wania takiego piwa, zwłaszcza podczas masowych imprez sportowych. Z dru-
giej strony przepis ten stanowi poważny wyłom w dotychczasowej legislacji, 
stanowiący przełamanie bezwzględnej zasady, że na stadionach piłkarskich al-
kohol nie ma racji bytu z uwagi na bezpieczeństwo publiczne, a w ocenie prze-
ciwników takiego złagodzenia może stwarzać poważne zagrożenia. 

Należy zauważyć, że wykonywanie obowiązku przekazania informacji  
– w kontekście wykroczenia z art. 57 Ustawy – może w praktyce napotkać uza-
sadnione trudności. Za przykład może tu posłużyć obowiązek spoczywający na 

50  Art. 8a został dodany na podstawie Ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bez-
pieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1280). Obo-
wiązuje od 13 stycznia 2012 r.
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organizatorach turystyki oraz krajowych przewoźnikach realizujących publiczny 
transport zbiorowy, którzy mają za zadanie przekazanie informacji o przemiesz-
czaniu się osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych, w tym me-
czach piłki nożnej, i ich pobycie w miejscach organizowania tych imprez oraz in-
formacji o środkach transportu, z jakich korzystają, miejscach zbiórek, trasach 
przejazdów oraz o liczebności grup uczestników. Wykonanie powyższego obo-
wiązku niezwłocznie po otrzymaniu informacji, nie później jednak niż w ciągu 
24 godzin od chwili ich otrzymania, jest praktycznie niemożliwe, trudno bowiem 
wymagać od przewoźnika krajowego, by w takim czasie przekazał informację 
o przemieszczaniu się każdej grupy kibiców. Celowe wydaje się więc ograniczenie 
tego obowiązku do wymogu udzielenia odpowiedzi jedynie na wyraźny wniosek 
Policji51. Z tych względów przepis art. 41 ust. 1 w zw. z art. 40 pkt 8 Ustawy uznać 
należy za nierealistyczny i wyrażający raczej życzenia ustawodawcy, a nie realne 
do spełnienia żądania.

Poważne zastrzeżenia budzi dodane wykroczenie z art. 57a Ustawy. Nasu-
wa się wniosek, iż taka penalizacja jest po prostu zbędna, zważywszy, że uży-
wanie elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożli-
wienia lub utrudnienia rozpoznania danej osoby, stanowi już w art. 60 ust. 4 
Ustawy kwalifikowaną postać takich przestępstw, jak: a) wtargnięcie podczas 
meczu piłki nożnej na boisko piłkarskie, b) wtargnięcie na teren obiektu lub na 
teren prowadzenia imprezy masowej, c) rzucanie przedmiotami zagrażające ży-
ciu i zdrowiu albo w inny niebezpieczny sposób zakłócanie przebiegu imprezy, 
d) naruszenie nietykalności cielesnej członka służby porządkowej lub informa-
cyjnej. Wydaje się, że to rozwiązanie przyjęte w Ustawie o bezpieczeństwie im-
prez masowych w odniesieniu do wymienionych przestępstw było wystarczające 
i w pełni odpowiadało kryteriom racjonalnej polityki kryminalnej. W zakresie 
wykroczeń taka penalizacja jest niepotrzebna. Jedynym dającym się jeszcze jakoś 
uzasadnić rozwiązaniem, byłoby ewentualne stworzenie – zamiast wykrocze-
nia z art. 57a Ustawy – kwalifikowanej postaci wykroczeń groźnych dla bezpie-
czeństwa masowych imprez sportowych, które zostały wymienione w Ustawie 
o bezpieczeństwie imprez masowych, takich jak zakłócenie porządku publicz-
nego z art. 51 k.w., niszczenie cudzej rzeczy z art. 124 k.w. czy uniemożliwie-
nie korzystania z urządzeń użytku publicznego z art. 143 k.w. – w razie używa-
nia przez sprawców tych wykroczeń elementów maskujących. Trzeba też pod-
nieść w tym miejscu, że obecny przepis z art. 57a Ustawy naraża na odpowie-
dzialność za wykroczenie także kibiców zachowujących się poprawnie, jeśli np.  

51 Por. G. Gozdór, Bezpieczeństwo..., op. cit., s. 249.
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pomalowali twarze barwami klubowymi lub narodowymi, co upodabnia ich 
wszystkich do siebie w stopniu uniemożliwiającym ich rozróżnienie, albo z po-
wodu zimna, deszczu lub wiatru nasunęli na głowę obszerny kaptur, który za-
krywa także znaczną część twarzy – co w efekcie utrudnia lub uniemożliwia ich 
rozpoznanie. Najwyraźniej w 2011 roku w obliczu zbliżającego się turnieju fina-
łowego EURO 2012 ustawodawcy zabrakło – opartego na racjonalnej polityce 
kryminalnej – zdrowego rozsądku.

Jeśli chodzi o sankcje przewidziane w Ustawie za omawiane wykrocze-
nia, to uzasadnione zastrzeżenia musi budzić tak radykalne ich zaostrzenie, 
jeśli uwzględnimy, że za wymienione w Ustawie przestępstwa grozi grzyw-
na najczęściej w wysokości od 180 stawek dziennych, a nawet od 120 stawek 
(jak w art. 60 ust. 2), co przy dopuszczalnym zastosowaniu minimalnej stawki 
dziennej w wysokości 10 zł daje mniejszą najniższą grzywnę za przestępstwo 
niż za wykroczenie, bo odpowiednio 1.800 zł, a nawet 1.200 zł. W tej sytuacji 
dolna granica kary grzywny za wykroczenie powinna pozostać na poziomie 
1.000 zł, jak w poprzedniej Ustawie. W przeciwnym razie dolna liczba stawek 
dziennych grzywny za wszystkie przestępstwa z tej Ustawy powinna wynosić 
nie mniej niż 240. 

Odnośnie do środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę maso-
wą, należy odnotować, że przepis art. 65 ust. 2 Ustawy pomija dodane wykro-
czenie używania elementu maskującego w czasie masowej imprezy sportowej 
z art. 57a Ustawy, co świadczy o braku konsekwencji w działaniach ustawo-
dawcy, albo o jego przekonaniu o niewielkiej społecznej szkodliwości takiego 
zachowania, uznanego jednak za wykroczenie. Przepis ten dodatkowo pokazu-
je, że w kwestii wykroczenia z art. 57a ustawodawca działał wyjątkowo opie-
szale. Przeprowadzenie zmian w obrębie wykroczeń uregulowanych w Ustawie 
o bezpieczeństwie imprez masowych, chociażby w zakresie przedstawionych tu 
propozycji de lege ferenda dotyczących najważniejszych kwestii, będzie służyło 
większej przejrzystości obowiązujących w tym zakresie przepisów, a jednocze-
śnie zapewni skuteczniejszą ochronę masowych imprez artystyczno-rozrywko-
wych i sportowych. 
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Streszczenie

Wykroczenia z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych de lege lata  
i de lege ferenda

Artykuł dotyczy problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas 
imprez masowych, w szczególności meczów piłki nożnej. Po właściwym wprowadzeniu 
do tematu i przedstawieniu zakresu penalizacji autor poddaje szczegółowej analizie po-
szczególne wykroczenia godzące w bezpieczeństwo i porządek, uregulowane w Ustawie 
z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Analiza ta obejmuje zarówno 
ustawowe znamiona każdego wykroczenia, jak i grożące za nie sankcje. Na koniec autor 
artykułu przedstawia i uzasadnia propozycje najpilniejszych zmian w ustawowej regula-
cji przedmiotowych wykroczeń.

Słowa kluczowe: imprezy masowe, bezpieczeństwo i porządek, wykroczenia z usta-
wy, propozycje zmian.

Summary

The offences listed in the law act on security of mass events de lege lata  
and de lege ferenda

The article refers to the issues of the public security and order during the mass 
events, especially football matches. After the appropriate introduction to the topic and 
the presentation of the range of punishment, the author carries a detailed analysis of the 
particular offences related directly to the security and order, regulated by the Law Act 
on the security of mass events as of 20 March 2009. The analysis includes the statutory 
definitions of each offence as well as the statutory punishment for them. Finally, the 
author specifies and justifies the most urgent amendments to the Law Act, that refer to 
the subject offences. 

Key words: mass events, security and order, offences listed in the law act, suggested 
changes (amendments).




