
Warszawa, dnia 2 sierpnia 2011 r.

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1301)

I. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa została uchwalona przez Sejm w efekcie rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o

zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr

4280, wpłynął do Sejmu 11 maja 2011 r.) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy

o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw, a także zapewnieniu

bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 (druk nr

4281, wpłynął do Sejmu 3 czerwca 2011 r.). Oba projekty ustaw były rozpatrywane wspólnie.

Pierwsze czytanie projektów miało miejsce w dniu 7 czerwca 2011 r. na

94. posiedzeniu Sejmu. Projekty ustaw zostały skierowane do Komisji Administracji i Spraw

Wewnętrznych oraz Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, która przekazała je do

prac w podkomisji nadzwyczajnej. Po dwóch posiedzeniach przyjęto sprawozdanie

podkomisji. W dniu 12 lipca 2011 r. Komisje sprawozdanie, w którym wnioskowały o

przyjęcie projektu ustawy wraz z poprawkami. Zgłoszone zostały także wnioski mniejszości.

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 96. posiedzeniu Sejmu. Wniesiono

19 poprawek. W III czytaniu przyjęto część poprawek.

Ustawa została uchwalona na kolejnym 97. posiedzeniu Sejmu w dniu 28 lipca 2011 r.

II. Uwagi szczegółowe i propozycje poprawek

1. W art. 1 w pkt 28, w art. 68b w ust. 1 posłużono się formułą zastrzeżenia, jako

wprowadzenia wyjątku od materii regulowanej przepisem ust. 1. Z punktu widzenia

poprawnej legislacji w ogóle niedopuszczalne jest stosowanie takiej techniki w obrębie

jednego artykułu. Ponadto, zgodnie z § 23 ust. 3 zasad techniki prawodawczej:
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"Jeżeli od któregoś z elementów przepisu szczegółowego przewiduje się wyjątki (…),

przepis formułujący wyjątki lub uściślenia zamieszcza się bezpośrednio po danym

przepisie szczegółowym.". Zasada ta została zastosowana w art. 68b ust. 1 i 2 prawidłowo,

gdyż ust. 2 zawiera wyjątek od ust. 1 stąd wniosek, że zastrzeżenie w ust. 1 jest zbędne.

Propozycja poprawki:

- w art. 1, w pkt 28, w art. 68b w ust. 1 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 2";

2. W art. 1, w pkt 28 dodaje się nowy rozdział ustawy "Zapewnienie bezpieczeństwa

w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012". Art. 68a zawiera

przyznane Policji uprawnienie do pobierania, uzyskiwania, gromadzenia, przetwarzania,

sprawdzania i wykorzystywania danych osobowych wszelkich osób, w celu zapobiegania

popełnianiu przestępstwa i wykroczeń związanych z Turniejem. Uprawnienia te mają

charakter ograniczony czasowo i obowiązują do dnia 31 października 2012 r. SA one

również związane wyłącznie z zabezpieczeniem Turnieju, o którym mowa w dodawanym

rozdziale 9a. Dlatego wskazane jest dodanie poprawki, która ograniczy zakres

obowiązywania przepisu do zadań Policji wskazanych w rozdziale 9a.

Propozycja poprawki:

- w art. 1, w pkt 28, w art. 68c w ust. 1 wyrazy "niniejszej ustawy" zastępuje się

wyrazami "niniejszego rozdziału";

3. W art. 1 w pkt 28, w art. 68e ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W okresie od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 8 lipca 2012 r. funkcjonariuszy Straży

Granicznej wykonujących zadania związane z kontrolą bezpieczeństwa w związku

z przewozem lotniczym w międzynarodowej komunikacji lotniczej, o której mowa

w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696,

z późn. zm.) mogą wspierać upoważnieniu pracownicy służby ochrony lotniska,

o której mowa w tej ustawie.";

4. W art. 1 w pkt 28, w art. 68f w ust. 2 wyrazy "wykraczać powyżej" zastępuje się wyrazem

"przekraczać";

5. W art. 1 w pkt 28, w art. 68j po wyrazach "oglądaniu przekazu telewizyjnego meczu

UEFA EURO 2012" dodaje się wyrazy "na ekranach lub urządzeniach umożliwiających

uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m,";
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6. W art. 4, w art. 17ac po wyrazach "granicę wewnętrzną" dodaje się wyrazy "w rozumieniu

kodeksu granicznego Schengen";

7. W art. 5 w pkt 1, w art. 41b w § 8 wyrazy "zakres terytorialny imprez, których obowiązek

dotyczy" zastępuje się wyrazami "zakres terytorialny, którego dotyczy nakładany

obowiązek";

8. W art. 8 wnisiona zmiana nie pozostaje w korelacji z brzmieniem przepisu art. 51 ust. 2

pkt 4 ustawy o broni i amunicji, który sankcjonuje w brzmieniu obowiązującym jedynie

noszenie broni a "nie przemieszczanie się z rozładowaną bronią albo noszenie broni" jak

jest to proponowane w art. 8 pkt 1 ustawy.

9. W art. 9, w § 1aa wyrazy "w sprawach, o których mowa" zastępuje się wyrazami

"w sprawach o czyny określone";

10. W art. 11 wyrazy "12 miesięcy" zastępuje się wyrazami "6 miesięcy";

11. Dodaje się art. 12a w brzmieniu:

"Art. 12a. Przepisy art. 13 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą, w zakresie dotyczącym meczów piłki nożnej rozgrywanych:

1) w ramach ligi zawodowej – stosuje się od dnia wejścia w życie ustawy;

2) w ramach I ligi piłki nożnej – stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.;

3) w ramach pozostałych rozgrywek – stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.";

12. Art. 13 otrzymuje brzmienie:

"Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1–5, 7–17 i 19–25, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy

od dnia ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 18, 26 i 27, art. 5 pkt 1, 2, 4 i 5, art. 7 i art. 10, które wchodzą

w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.".

Beata Mandylis

Główny legislator


