
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca

2011 r. ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych

ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1:

a) skreśla się pkt 4 i 5,

b) w pkt 19 w zdaniu wstępnym wyrazy "art. 54–56" zastępuje się wyrazami "art. 54

i 55" oraz skreśla się art. 56;

2) w art. 1 w pkt 6:

a) w lit. a, w ust. 2 wyrazy "w art. 15 ust. 3 pkt 1 i 2" zastępuje się wyrazami "w art. 22

ust. 1 pkt 1 lit. a–c",

b) lit. b–d otrzymują brzmienie:

"b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:

"2a. Niezależnie od systemów, o których mowa w ust. 2, tworzy się:

1) centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej

rozgrywanych w ramach ligi zawodowej;

2) centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej

rozgrywanych poza ramami ligi zawodowej.

 2b. Administratorem danych zgromadzonych w systemie, o którym mowa:

1) w ust. 2a pkt 1 jest podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej;

2) w ust. 2a pkt 2 jest właściwy związek sportowy.
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 2c. Kompatybilność oznacza, iż elektroniczne systemy, o których mowa

w ust. 2, muszą być podłączone do systemów, o których mowa w ust. 2a,

oraz działać na podstawie numeru identyfikacyjnego nadawanego przez

administratora danych zgromadzonych w systemie, o którym mowa w ust. 2a

pkt 1 lub pkt 2, po przekazaniu danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3.

 2d. Osobie uczestniczącej w meczu piłki nożnej nadaje się wyłącznie jeden

numer identyfikacyjny ważny nie dłużej niż 5 lat do dnia wydania. Systemy,

o których mowa w ust. 2a, zapewniają, że numery identyfikacyjne nadawane

przez administratorów danych, o których mowa w ust. 2b, są

zindywidualizowane i niepowtarzalne.",

 c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wymagania techniczno-użytkowe systemów, o których mowa w ust. 2,

przeznaczonych dla obiektów wykorzystywanych do prowadzenia

rozgrywek meczów piłki nożnej w ramach ligi zawodowej oraz systemu,

o którym mowa w ust. 2a pkt 1, określa podmiot zarządzający rozgrywkami

ligi zawodowej w porozumieniu z właściwym związkiem sportowym.",

 d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Wymagania techniczno-użytkowe systemów, o których mowa w ust. 2,

przeznaczonych dla obiektów wykorzystywanych do prowadzenia

rozgrywek meczów piłki nożnej poza ramami ligi zawodowej oraz systemu,

o którym mowa w ust. 2a pkt 2, określa właściwy związek sportowy.",",

c) dodaje się lit. e–g w brzmieniu:

"e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zakres przetwarzanych danych identyfikujących osoby uczestniczące

w meczu piłki nożnej obejmuje:

1) imię i nazwisko;

2) wizerunek twarzy;

 3) numer PESEL, a w razie gdy nie został on nadany – rodzaj, serię i numer

dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) numer identyfikacyjny;

 5) informację o podmiocie, który wydał numer identyfikacyjny.",

 f) uchyla się ust. 5,

 g) dodaje się ust. 6–14 w brzmieniu:
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"6. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

organizator dołącza oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa

w ust. 2.

 7. Gromadzenie i przetwarzanie danych w systemach, o których mowa w ust. 2

i 2a, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób uczestniczących w meczu

piłki nożnej.

 8. Zakres danych gromadzonych w systemie, o którym mowa w ust. 2a pkt 1,

obejmuje:

1) dane określone w ust. 4;

2) dane, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a–c;

3) informacje o zastosowanych zakazach klubowych przekazane przez

organizatorów imprez masowych

– w zakresie, w jakim dane i informacje te dotyczą uczestników meczów

piłki nożnej rozgrywanych w ramach ligi zawodowej.

 9. Zakres danych gromadzonych w systemie, o którym mowa w ust. 2a pkt 2,

obejmuje:

1) dane określone w ust. 4;

2) dane, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a–c;

3) informacje o zastosowanych zakazach klubowych przekazane przez

organizatorów imprez masowych

– w zakresie, w jakim dane i informacje te dotyczą uczestników meczów

piłki nożnej.

 10. Dane do systemów, o których mowa w ust. 2 i 2a, przekazują w zakresie

swojej właściwości:

1) właściwy polski związek sportowy;

2) podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej;

3) organizator meczu piłki nożnej;

4) Komendant Główny Policji;

5) podmiot uprawniony do dystrybucji biletów.

 11. Podmioty przekazujące dane do systemów, o których mowa w ust. 2 i 2a,

odpowiedzialne są za kompletność, aktualność oraz prawdziwość

przekazywanych danych.

 12. Dostęp do danych zgromadzonych w systemach, o których mowa w ust. 2
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i 2a, w zakresie swoich kompetencji, posiadają:

1) właściwy polski związek sportowy;

2) podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej;

3) organizator meczu piłki nożnej;

4) podmiot uprawniony do dystrybucji biletów;

5) Policja, w zakresie weryfikacji poprawności informacji o osobach,

o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a–c, oraz w związku

z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami

operacyjno-rozpoznawczymi.

 13. Dane zgromadzone w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a,

przechowywane są nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia upływu ważności

numeru identyfikacyjnego.

 14. Dane zgromadzone w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, podlegają

usunięciu, jeżeli:

1) zostały zgromadzone z naruszeniem ustawy;

2) okazały się niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;

3) upłynął okres, o którym mowa w ust. 13.";";

3) w art. 1 w pkt 7 w lit. e, w ust. 9 wyrazy "art. 13 ust. 2 i 2b" zastępuje się wyrazami

"art. 13 ust. 2 i 2a";

4) w art. 1 w pkt 8 w lit. a, w ust. 2 wyrazy "art. 13 ust. 4 pkt 1 i 5" zastępuje się wyrazami

"art. 13 ust. 4 pkt 1 i 4, a w przypadku braku numeru identyfikacyjnego dane, o których

mowa w art. 13 ust. 4 pkt 1 i 3";

5) w art. 1 po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

"16a) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komendant gromadzi i przetwarza informacje dotyczące imprez masowych

innych niż masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej, w zakresie

obejmującym dane o osobach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a i b,

oraz o terminach i miejscach przeprowadzania tych imprez.";";
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6) w art. 1 w pkt 28, w art. 68b w ust. 1 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 2";

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

"niniejszego rozdziału";

8) w art. 1 w pkt 28, w art. 68e ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W okresie od dnia 1 czerwca 2012 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 upoważnieni pracownicy służby ochrony lotniska,

o której mowa w tej ustawie.";

9) w art. 1 w pkt 28, w art. 68f w ust. 2 wyrazy "wykraczać powyżej" zastępuje się

wyrazem "przekraczać";

10) 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,";

11) w art. 1 dodaje się pkt 29 w brzmieniu:

"29) po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu:

"Art. 79a. Przepisy rozdziału 9a obowiązują do dnia 31 grudnia 2012 r.".";

12) w art. 4, w art. 17ac w ust. 1 po wyrazach "granicę wewnętrzną" dodaje się wyrazy

"w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen";

13) w art. 9 w pkt 4, w § 1aa wyrazy "w sprawach, o których mowa" zastępuje się wyrazami

"w sprawach o czyny określone";

14) w art. 11 wyrazy "12 miesięcy" zastępuje się wyrazami "6 miesięcy";
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15) 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.";

16) 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 16a, 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.".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Grażyna SZTARK



Uzasadnienie

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

oraz niektórych innych ustaw została podjęta przez Senat na 82. posiedzeniu w dniu 5

sierpnia 2011 r. Senat proponuje wprowadzenie do ustawy 16 poprawek.

Poprawka nr 1 usuwa z ustawy nowelizującej zmiany dodające przepisy zezwalające

na sprzedaż i spożywanie na imprezie masowej napojów zawierających do 3,5 % alkoholu.

Wprowadzając poprawkę Senat opowiedział się za konsekwentnym zakazem obrotu

i spożywania alkoholu na stadionach. W trakcie debaty senatorowie zwracali uwagę na

obserwowaną w kraju tendencję do nadmiernego spożywania alkoholu oraz niską kulturę jego

spożywania, podkreślali, że spożywanie alkoholu na stadionach zwiększa ryzyko zamieszek

i niekontrolowanych zachowań kibiców oraz stoi w sprzeczności z celem rozpatrywanej

ustawy, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju

Finałowego UEFA EURO 2012.

Poprawki nr 2, 3 i 4 rozbudowują materię przepisów art. 13 ustawy

o bezpieczeństwie imprez masowych w sposób uwzględniający zasady ochrony danych

osobowych. Wprowadzone poprawki ustanawiają kompleks współdziałających ze sobą

elektronicznych systemów identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej oraz określają

podmioty pełniące zadania administratora danych zgromadzonych w poszczególnych

systemach. Osoby uczestniczące w meczach piłki nożnej będą posiadać przyznany im,

niepowtarzalny numer identyfikacyjny, ważny do 5 lat. Wskazane zostają podmioty właściwe

do określenia wymagań techniczno-użytkowych systemów, który pozwoli, zdaniem Senatu,

uniknąć niepotrzebnych sporów kompetencyjnych wynikających z niedookreślenia czy

nakładania się uprawnień podmiotu zarządzającego rozgrywkami ligi zawodowej

i właściwych związków sportowych.

W poprawce nr 5 Senat proponuje uzupełnienie przepisu, który upoważniać będzie

Komendanta Głównego Policji do gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących

terminów i miejsc przeprowadzania imprez masowych innych niż masowe imprezy sportowe.

Zmiana ta wynika z konieczności realizacji zadań wynikających ze zmian wprowadzonych do

ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie

dozoru elektronicznego (w art. 10 w pkt 2, w art. 83j ust. 2). Przepis ten zobowiązuje

Komendanta Głównego Policji do przekazywania terminów imprez masowych do centrali
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monitorowania. Przepis dodawany poprawką nr 5 powinien wejść w życie wraz ze zmianami

wprowadzanymi do ustawy o systemie dozoru elektronicznego, z dniem 1 stycznia 2012 r.

Wprowadzenie poprawki nr 7 wynika z tego, że uprawnienia do przetwarzania

informacji, które będą przysługiwały Policji do dnia 31 października 2012 r. określone są

wyłącznie w dodawanym rozdziale 9a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a nie

w całej ustawie.

Uzasadnieniem wprowadzenia poprawki nr 10 jest potrzeba jednoznacznego

wskazania, że o zgodę właściwego organu UEFA muszą ubiegać się wyłącznie organizatorzy

tych imprez masowych, na których zorganizowane będzie publiczne oglądanie przekazu

telewizyjnego meczu UEFA EURO 2012 na ekranach lub urządzeniach o obrazie, którego

przekątna przekraczać będzie 3 metry. Z obecnego brzmienia przepisu można by błędnie

wnioskować, że w przypadku przeprowadzania jakiejkolwiek imprezy masowej artystyczno-

rozrywkowej w czasie trwania meczów UEFA EURO 2012, gdyby organizator chciał

umożliwić uczestnikom imprezy oglądanie przekazu z meczów na urządzeniach lub ekranach

nawet o przekątnej mniejszej niż 3 m, również konieczne byłoby uzyskiwanie zgody na

przekaz, wydanej przez właściwy organ UEFA.

W poprawkach nr 11, 15 i 16 Senat proponuje, by przepisy dotyczące ograniczonego

w czasie obowiązywania przepisów dodawanego rozdziału 9a ustawy o bezpieczeństwie

imprez masowych, zostały włączone do materii ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

oraz przebudowuje, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, przepisy dotyczące wejścia

w życie poszczególnych przepisów ustawy.

Poprawką oznaczoną nr 14 Senat skraca do 6 miesięcy termin zakreślony dla

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, do wydania aktów wykonawczych

określających warunki, jakim powinny odpowiadać różne pomieszczenia przeznaczone do

przetrzymywania osób zatrzymanych, tak by te akty wykonawcze mogły wejść w życie przed

Turniejem UEFA EURO 2012.

Pozostałe poprawki Senatu mają charakter porządkujący tekst ustawy, w zakresie

stosowanej terminologii, redakcji przepisów lub też prawidłowego odesłania (poprawki nr 6,

8, 9, 12 i 13).


