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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na 68. posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2010 r. ustawę  

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy – 
Kodeks karny. 

 
 

Łączę wyrazy szacunku 
 
 (-) Bronisław Komorowski 
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USTAWA 

z dnia 11 czerwca 2010 r. 

 

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

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, 
poz. 504) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej materiały, nieza-
wierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo 
postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla 
toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu imprezy ma-
sowej przez okres co najmniej 60 dni, a następnie ulegają komisyjnemu znisz-
czeniu.”; 

2) art. 23 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 23. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 
1) wymagania jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpie-

czeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne w zakresie 
wyszkolenia, w tym tematykę i formę prowadzenia szkoleń, jed-
nostki właściwe do ich prowadzenia i wzór zaświadczenia o 
ukończeniu szkolenia, 

2) wyposażenie służb porządkowych i służb informacyjnych z u-
względnieniem specyfiki imprez masowych i przewidywanych 
zagrożeń,  

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

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

5) sposób dokumentowania przez służby porządkowe i służby in-
formacyjne czynności podjętych w czasie wykonywania obo-
wiązków 

 - mając na względzie zapewnienie właściwego wyszkolenia tych służb, 
ich wyposażenia i oznakowania oraz wykonywania obowiązków wyni-
kających z niniejszej ustawy.”. 
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Art. 2. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 
zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 41b w § 3 wyraz „ukarany” zastępuje się wyrazem „skazany”; 

2) po art. 244 dodaje się art. 244a w brzmieniu: 

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

 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2”. 

 

Art. 3.  

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 ustawy zmienianej w 
art. 1, zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podsta-
wie art. 23 ustawy zmienianej w art. 1, nie dłużej jednak, niż przez 12 miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 4. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
 

 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
 (-) Bronisław Komorowski 
 
 
                                                
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, 

poz. 729, Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027, Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. 
Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 
1935, Nr 228, poz. 2255, 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 243, poz. 
2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 
1479, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592, Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. 
Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859, Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 
122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080, Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 
63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, 
poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 46 i Nr 40, poz. 227 i 229. 
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