


Postępowanie mandatowe

 Postępowanie mandatowe i mandaty

 Wysokość mandatów – podstawowa do 500 zł, w szczególnych
wypadkach 1000 zł, w szczególnych przepisach – nawet 5000 zł

 Prawo nie przyjęcia mandatu – skutki

 Zgłoszenie zastrzeżenia – powinno być uwzględnione

 Tryb odwoławczy sąd grodzki
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Fazy postępowania karnego

 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
działanie prokuratury z urzędu

 Wszczęcie postępowania „w sprawie”. Każdy przesłuchiwany na tym
etapie postępowania jest świadkiem. Policyjne pouczenie ostrzega o
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i o możliwości
odmowy zeznań. Pouczenie to jest sprzeczne ze stanowiskiem Sądu
Najwyższego.

 Nie popełnia przestępstwa fałszywych zeznań (art. 233 § 1 KK), kto
umyślnie składa nieprawdziwe zeznania dotyczące okoliczności
mających znaczenie dla realizacji jego prawa do obrony (art. 6
KPK). Uchwała SN z 20.9.2007 r., I KZP 26/07, OSNKW Nr
10/2007, poz. 71
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Fazy postępowania karnego

 Zatrzymanie
 Podejrzenie popełnienia przestępstwa

 Obawa ukrycia się

 Obawa zacierania śladów / dowodów

 Protokół zatrzymania

 Pełna precyzyjna informacja na temat przyczyn zatrzymania

 Możliwość złożenia zażalenia do sądu i dochodzenia odszkodowania

4



Fazy postępowania karnego

 Postanowienie o przedstawieniu zarzutów
 Od tego momentu postępowanie ma charakter przeciwko osobie –

podejrzanemu

 Ponowne przesłuchanie

 W przypadku braku podejrzanego – można wystawić list gończy,
ENA

 Ważne zmiany wynikające z prawa prasowego – ochrona danych
osobowych i wizerunku
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Ochrona danych osobowych 
i wizerunku

 Nie można podawać do publicznej wiadomości danych osobowych –
media muszą podawać skróty w stylu Artur K.

 Dane nie mogą pozwalać na identyfikację: „36-letni Dariusz W.,
właściciel kiosku przy ul. Morskiej” – opis nielegalny

 Zasady ochrony wizerunku – osoba nie może być rozpoznawalna

 Zgodę na publikację danych może wydać sąd, prokurator lub sam
zainteresowany
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Fazy postępowania karnego

 Środki zapobiegawcze
 Tymczasowe aresztowanie - sąd

 Poręczenie majątkowe

 Poręczenie społeczne

 Dozór policyjny

 Zakaz wykonywania określonego zawodu itp..

 Zakaz opuszczania kraju
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Fazy postępowania karnego

 Areszt tymczasowy
 Zatrzymanie na 48 godzin, później 24 godz. Na decyzje sądu o

aresztowaniu

 Tymczasowe aresztowanie powinno nastąpić tylko wtedy, gdy
zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że
oskarżony popełnił przestępstwo

 Limity: na 3 miesiące, ale w sumie nie dłużej niż 12, nie dłużej niż
24, a naprawdę bez limitu

 Zażalenie na aresztowanie
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Fazy postępowania karnego

 Skierowanie do sądu aktu oskarżenia
 Kontrola aktu oskarżenia przez sąd - możliwość jego zwrotu do

prokuratury w przypadku braków

 Odczytanie na rozprawie głównej

 Na etapie postępowania sądowego „oskarżony” - trwa ochrona
danych osobowych i wizerunku
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Możliwe działania oskarżonego 
realizujące jego prawo do obrony

 Składanie wyjaśnień przed sądem – możliwość przedstawiania
własnej wersji wydarzeń, prawo do odmowy zeznań

 Zadawanie pytań świadkom i biegłym

 Wniosek o konfrontację świadków i biegłych

 Składanie wniosków dowodowych np.. o przesłuchanie konkretnych
osób

 Przemówienia końcowe
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Fazy postępowania karnego

 Wyrok przed sądem I instancji
 Konieczne jest zwrócenie uwagi na opis czynu i jego różnice w

porównaniu z aktem oskarżenia

 Rozstrzygnięcie co do kary, w przypadku pozbawienia wolności –
warunkowe zawieszenie jej wykonania

 Rozstrzygnięcie o nawiązkach i kosztach sądowych

 Pouczenie o trybie odwoławczym
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Fazy postępowania karnego

 Wyroki „nietypowe”
 Wyrok zaoczny wydawany pod nieobecność oskarżonego

 Wyrok nakazowy – nakaz karny

 Dobrowolne poddanie się karze – wymaga przyznania się do winy,
wszystkie okoliczności nie budzące wątpliwości, zgoda prokuratora,
pokrzywdzonego, sądu. Można wystąpić do końca wyjaśnień
pierwszej osoby na rozprawie.
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Kodeks karny - kary

 1) grzywna,

 2) ograniczenie wolności,

 3) pozbawienie wolności,

 4) 25 lat pozbawienia wolności,

 5) dożywotnie pozbawienie wolności.
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Grzywna – system dniówek lub kwot

 Grzywna na podstawie k.k. ustalana jest w formie tzw. stawek
dziennych

 Ilość stawek dziennych od 10 do... (360, 540, 720 – zależnie od
przepisów)

 Wartość stawki dziennej (od 10 zł do 2000 zł)

 Odmienne zasady w przestępstwach skarbowych (dniówka jako
ułamek najniższego wynagrodzenia)

 Grzywny określane kwotowo – do 5 mln zł
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Fazy postępowania karnego - apelacja

 Konieczny jest wniosek o uzasadnienie wyroku

 Złożenie apelacji – w przypadku braku adwokata forma dowolna,
kwestionująca wyrok

 Składa się w zakreślonym terminie do sądu I instancji

 W przypadku NAKAZU KARNEGO – 7 dni na sprzeciw
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Fazy postępowania karnego - kasacja

 Od wyroku prawomocnego

 Podstawą kasacji poważne uchybienia prawne np.. Nieprawidłowy
skład sądu, orzeczenie niemożliwe do wykonania, błędy
proceduralne, źle wyznaczony sąd

 Podstawą kasacji nie może być niewspółmierność kary
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I
VADEMECUM BEZPIECZEŃSTWA NA 

OBIEKTACH PIŁKARSKICH W 
POLSCE

 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych,

 Regulamin imprezy masowej – meczu piłki nożnej organizowanego
przez Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna,

 Regulamin wewnętrzny Ekstraklasy S.A. w sprawie postępowania
odwoławczego od zastosowanego przez kluby Ekstraklasy zakazu
klubowego
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BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ 
MASOWYCH

 MECZ PIŁKI NOŻNEJ - masowa impreza sportowa mającą na
celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na
stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami
dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż
1.000;

 IMPREZA MASOWA PODWYŻSZONEGO RYZYKA -
impreza masowa, w czasie której, zgodnie z informacją o
przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi
doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących,
istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji;
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UCZESTNICTWO W MECZU
Na teren Stadionu może wejść oraz następnie przebywać na

jego terenie wyłącznie osoba, która:

a) jest trzeźwa;

b) nie znajduje się pod wpływem działania środków
odurzających, psychotropowych lub innych działających
podobnie;

c) nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu
obiektu lub imprezy;

d) posiada bilet/karnet/zaproszenie uprawniające do wstępu na
imprezę;

e) nie posiada prawomocnych zakazów uczestnictwa w
imprezach masowych organizowanych na Stadionie,

f) znajduje się na liście autoryzowanej przez władze klubu
drużyny gości – przepis dotyczy wyłącznie kibiców drużyny
przyjezdnej;

g) ukończyła 13 rok życia, bądź będzie przebywała na imprezie
masowej pod opieką opiekuna prawnego; 19



OBOWIĄZKI UCZESTNIKA MECZU

Uczestnik imprezy jest obowiązany:

a) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie
służb organizatora dokument uprawniający do wejścia na
Stadion oraz dokument tożsamości bądź kartę kibica;

b) zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym
do wejścia na Stadion;

c) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia
społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób
obecnych na Meczu - przestrzegając postanowień
regulaminów Stadionu i Meczu;

d) stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby
informacyjnej i porządkowej organizatora imprezy oraz
spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji,
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii
Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i
organów – do wykonywania ich poleceń; 20



ZAKAZY, KTÓRE UCZESTNIK 
MECZU WINIEN RESPEKTOWAĆ

Zabrania się wnoszenia na Stadion i posiadania na Meczu:

a) przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni, w
tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej i innej nawet,
gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania. Przepis nie
dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych
służb i organów w czasie wykonywania przez nich
obowiązków służbowych;

b) materiałów wybuchowych;

c) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub
farbujących;

d) różnego rodzaju noży, pałek (w tym używanych w grach
sportowych), kijów i prętów, przedmiotów wykonanych z
metalu (szczególnie: rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk
itp.) oraz innych przedmiotów, których posiadanie nie jest
zabronione, lecz ze swej natury mogą posłużyć do
zachowania sprzecznego z prawem, np. drzewców do flag i
transparentów, parasoli, itp.; 21



ZAKAZY, KTÓRE UCZESTNIK 
MECZU WINIEN RESPEKTOWAĆ

a) wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul
świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów
oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo
niebezpiecznych;

b) urządzeń laserowych;

c) butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z
twardego materiału, w tym butelek plastikowych;

d) przedmiotów, które można wykorzystać do zmiany wyglądu
zewnętrznego osoby, a w konsekwencji uniemożliwienie lub
utrudnienie jej identyfikacji;

e) wytwarzania niewspółmiernego do okoliczności hałasu,
szczególnie z wszelkich instrumentów z napędem
mechanicznym;

f) środków i napojów: alkoholowych; odurzających, substancji
psychotropowych i innych działających podobnie.
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ZABRANIA SIĘ NA MECZU:

 używania przedmiotów, które pozwalają zmienić wygląd
zewnętrzny osoby, a w konsekwencji uniemożliwiają lub
utrudniają identyfikację;

 używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i
wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i
rasistowskich;

 nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym,
religijnym, społecznym itp.;

 rzucania przedmiotami;

 spożywania alkoholu, środków odurzających lub
psychotropowych;

 ciągłego stania w sektorach z miejscami do siedzenia;

 rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu poza
miejscami do tego wyznaczonymi;

 wzniecania fajerwerków, używania środków
pirotechnicznych
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SANKCJE

 Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w
szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego
regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu
odpowiednim służbom. Takim osobom nie przysługuje
roszczenie zwrotu kosztów za zakupione dokumenty
uprawniające do wstępu na Mecz.

 Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu bądź
regulaminu Stadionu może zostać nałożony na uczestnika
imprezy tzw. klubowy zakaz wstępu na imprezy masowe.
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ZAKAZ KLUBOWY

Art. 14 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych stanowi:

 1. Organizator meczu piłki nożnej może stosować zakaz klubowy,
polegający na zakazie uczestniczenia w kolejnych imprezach
masowych przeprowadzanych przez organizatora meczu piłki
nożnej, nakładany przez tego organizatora na osobę, która
dopuściła się naruszenia regulaminu obiektu (terenu) lub
regulaminu imprezy masowej.

 2. Okres obowiązywania zakazu klubowego nie może być dłuższy niż
2 lata od dnia jego wydania.

 3. Organizator meczu piłki nożnej, w terminie 7 dni od dnia
zastosowania zakazu klubowego, informuje o tym osobę, której ten
zakaz dotyczy. Informacja określa okres obowiązywania zakazu
uczestnictwa tej osoby.
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ZAKAZ KLUBOWY - ODWOŁANIE

art. 14 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych stanowi:

 4. Od zastosowania przez klub zakazu klubowego osobie ukaranej
służy prawo do złożenia odwołania do właściwego podmiotu
prowadzącego rozgrywki.

 5. Podmiot prowadzący rozgrywki określa formę, tryb i termin
złożenia odwołania oraz tryb i termin jego rozpatrzenia, w swoim
regulaminie wewnętrznym.

 6. Termin rozpatrzenia odwołania określony w regulaminie
powinien być wyznaczony tak, aby od daty złożenia odwołania do
daty jego rozpatrzenia nie upłynęło więcej niż 14 dni.
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WYMOGI FORMALNE ODWOŁANIA 
OD ZAKAZU KLUBOWEGO
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1) pismo powinno zawierać:

 imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby ukaranej;

 oznaczenie zakazu klubowego, którego dotyczy;

 podnoszone zarzuty oraz ewentualne dowody na ich
poparcie;

 podpis osoby ukaranej lub jej pełnomocnika.

* pełnomocnictwo (pełnomocnikiem może być: adwokat, radca
prawny, rodzice, małżonek, rodzeństwo, zstępni);

* wniosek o zawiadomienie o terminie posiedzenia (wskazanie
adresu e-mail lub numeru telefonu);

2) dowód uiszczenia opłaty od odwołania w wysokości 100 zł;

3) złożenie odwołania w terminie 7 dni od doręczenia przez
klub informacji o zastosowanym zakazie



POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
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odwołanie spełniające 
warunki formalne 

-

postępowanie rozpoznawcze

odwołanie wniesione po 
terminie  / niespełniające 

warunków formalnych / do 
którego nie dołączono 

dowodu uiszczenia opłaty 

-

pozostawienie odwołania bez 
rozpoznania



ROZPOZNANIE ODWOŁANIA

1) zawiadomienie klubu stosującego zakaz o wniesieniu odwołania –
obowiązek klubu przedstawienia Komisji decyzji wraz z
uzasadnieniem oraz materiału dowodowego, regulaminów imprezy
masowej i stadionu oraz możliwość udzielenia odpowiedzi na
odwołanie – w terminie 3 dni;

2) posiedzenie w celu rozpoznania odwołania – w terminie 14 dni od
daty złożenia odwołania; prawo ustosunkowania się do materiału
dowodowego

WAŻNE! O terminie posiedzenia NIE zawiadamia się klubu
ani osoby ukaranej, chyba że o to wnioskowały
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ROZSTRZYGNIĘCIE ODWOŁANIA

A. UTRZYMANIE ZAKAZU W MOCY – jeśli odwołanie jest
bezzasadne;

B. UCHYLENIE ZAKAZU – jeśli odwołanie zasługuje na
uwzględnienie; możliwość skrócenia okresu zakazu, jeśli
uwzględnienie jest częściowe;

C. UCHYLENIE ZAKAZU I PRZEKAZANIE SPRAWY DO
PONOWNEGO ROZPOZNANIA – jeśli zachodzi konieczność
przeprowadzenia dodatkowych dowodów w celu wyjaśnienia
okoliczności sprawy; związanie klubu wytycznymi komisji;

D. UMORZENIE POSTĘPOWANIA – w wypadku uchylenia
zakazu przez klub, cofnięcia odwołania lub innej sytuacji, kiedy
rozpoznanie odwołania stało się bezprzedmiotowe.
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ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH

Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:

1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie
masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania
ich do opuszczenia imprezy masowej;

2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że
osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty,
materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki
odurzające;

4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek
publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy
masowej lub regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania tych
poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób
dopuszczających się czynów zabronionych.
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ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH

Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej
w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych
technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w
przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub
odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby
informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń,
na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia.

Czynności służb porządkowych powinny być wykonywane w
sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz
innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały
podjęte.
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Przepisy wewnętrzne

Uchwała nr X/110 

z dnia 10 lipca 2007 roku 

Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia 
Regulaminu w zakresie 

bezpieczeństwa 

podczas rozgrywek organizowanych 
przez PZPN i Ekstraklasa S.A.
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1. Widzowie będą kontrolowani wstępnie przez pracowników
ochrony na wysokości zewnętrznego ogrodzenia jeśli takie
istnieje, bądź przez zewnętrzny kordon stworzony przez
ochronę. Kontrola ta ma zapewnić, że jedynie posiadacze
biletów dostaną się w strefę kołowrotków oraz dokonać
pierwszego przeszukania pod kątem wnoszenia
niedozwolonych przedmiotów i substancji na stadion.

2. Ostatnia kontrola i przeszukanie musi być przeprowadzona
przez pracowników ochrony żeby zapewnić, że:

 widzowie wchodzą na odpowiednią część stadionu;

 widzowie nie wnoszą żadnych przedmiotów, które mogłyby
zostać użyte w aktach przemocy, alkoholu oraz jakichkolwiek
środków pirotechnicznych zabronionych przez prawo;

 nie dopuszczono do wejścia znanych bądź potencjalnych
osób sprawiających kłopoty, a także osób będących pod
wpływem alkoholu bądź narkotyków.
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3. Przeszukanie i kontrola widzów musi odbywać sie sprawnie,
żeby zapewnić, że dana osoba nie jest przeszukiwana więcej
niż raz w jednym etapie oraz że przeszukiwania nie powodują
opóźnień i nie prowadzą do wzrostu niepotrzebnego napięcia
wśród kibiców.

4. Każdy widz ma być przeszukany przez pracowników ochrony
tej samej płci co on
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Przetrzymanie kibiców na stadionie

Jeśli kierownik ds. bezpieczeństwa zdecyduje, że ze względów
bezpieczeństwa grupa kibiców powinna być przetrzymana na
stadionie na czas opuszczenia go przez resztę kibiców, należy
przestrzegać następujących zasad:

 decyzja o przetrzymaniu kibiców musi być ogłoszona przez
system nagłośnienia;

 ogłoszenie musi być powtórzone przed zakończeniem meczu;

 organizator meczu musi zapewnić, że podczas przetrzymania
kibice maja dostęp do urządzeń sanitarnych i stoisk z
napojami;

 jeśli to możliwe, przetrzymanym kibicom powinno się zająć
czas (muzyka, ekran video), żeby okres zatrzymania przebiegł
im szybko i spokojnie;

 kibice musza być informowani regularnie jak długo maja
czekać na pozwolenie na opuszczenie stadionu.
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art. 31 ust. 2 Konstytucji RP: "każdy jest obowiązany szanować
wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do
czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje".

Jednak w sytuacji, kiedy polecenie wydawane jest przez
uprawniony do tego ustawowo organ, mamy prawny
obowiązek zastosowania się do tego polecenia .

Za wydane na podstawie prawa należy uznać takie polecenia,
które mają oparcie w konkretnych przepisach oraz mają na
celu wykonywanie zadań policji.

Wiążącego charakteru nie mają z pewnością polecenia wydane
przez funkcjonariusza bez powodu i podania
uzasadnienia
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Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 26 lipca 2005 r.

w sprawie sposobu postępowania 
przy wykonywaniu niektórych 

uprawnień policjantów

38



Policjant, który przystępuje do czynności służbowych
związanych z wykonywaniem uprawnień, jest obowiązany
podać swój stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający
odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną i
przyczynę podjęcia czynności służbowej.

Policjant nieumundurowany przy wykonywaniu uprawnień,
okazuje ponadto legitymację służbową, a na żądanie osoby,
wobec której podjęto wykonywanie tych uprawnień,
umożliwia odnotowanie danych w niej zawartych.

Po zakończeniu wykonywania czynności służbowych policjant
ustnie informuje osobę, wobec której czynności te podjęto, o
prawie złożenia zażalenia do właściwego miejscowo
prokuratora na sposób przeprowadzenia tych czynności.
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Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 17 września 1990 r.

w sprawie określenia przypadków 
oraz warunków i sposobów użycia 

przez policjantów środków 
przymusu bezpośredniego
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Środki przymusu bezpośredniego mogą być stosowane po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania
się zgodnego z prawem oraz uprzedzeniu o użyciu środków
przymusu bezpośredniego, a w przypadku pocisków
niepenetracyjnych dodatkowo po uprzednim oddaniu strzału
ostrzegawczego.

Policjant może odstąpić od wzywania osoby do zachowania się
zgodnego z prawem oraz od uprzedzenia o użyciu środków
przymusu bezpośredniego lub oddania strzału
ostrzegawczego pociskami niepenetracyjnymi, jeżeli zwłoka
groziłaby niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia
ludzkiego, a także mienia.
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PRZEPISY KARNE

 niewykonanie polecenia porządkowego, wydanego na
podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub
regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub
służby informacyjne;

 niewykonanie polecenia wydanego przez Policję lub
Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania
imprezy masowej;

 przebywanie w czasie trwania imprezy masowej w miejscu
nieprzeznaczonym dla publiczności;

 wniesienie lub posiadanie na imprezie masowej napojów
alkoholowych, broni, wyrobów pirotechnicznych, materiałów
pożarowo niebezpiecznych lub innych niebezpiecznych
przedmiotów lub materiałów wybuchowych
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PRZEPISY KARNE

Kto w czasie trwania meczu piłki nożnej, wdziera się na teren, na
którym rozgrywane są zawody sportowe, albo wbrew żądaniu
osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega
grzywnie nie mniejszej niż 180 st. dziennych, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący
stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa
osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa
się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny
sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie
mniejszej niż 120 st. dziennych, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2.
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PRZEPISY KARNE

Tej samej karze podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania
imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka
służby porządkowej lub służby informacyjnej.

Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1-3,
używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy
celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego
osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek
dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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PRZEPISY KARNE

Jeśli sprawca ukarany lub skazany za czyny zabronione
określone w ustawie o bezpieczeństwie imprez, w ciągu 2 lat
od ostatniego ukarania lub skazania, popełnia ponownie
podobne umyślne wykroczenie lub przestępstwo, sąd może
wymierzyć karę do górnej granicy jej ustawowego zagrożenia
zwiększonego o połowę.
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Nowinki na Euro

Projekt zmiany ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Każda osoba, która w miejscu publicznym posiada nóż, maczetę
lub inny niebezpieczny przedmiot i wykazuje zamiar ich
użycia w celu popełnienia przestępstwa będzie podlegać
karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
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Nowinki na Euro

Projekt zmiany ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Sąd może orzec zakaz wstępu na imprezę masową, jeśli
przestępstwo zostało popełnione w związku z tą imprezą, a
udział sprawcy w imprezach masowych zagraża dobrom
chronionym prawem. Zakaz wstępu na imprezę masową ma
obejmować wszelkie takie imprezy w Polsce oraz mecze piłki
nożnej rozgrywane przez kadrę narodową lub polski klub
sportowy poza naszym krajem.

Orzekając zakaz wstępu na imprezę masową, sąd może nakazać
skazanemu – w czasie trwania niektórych imprez masowych
objętych zakazem – przebywanie w określonym
miejscu stałego pobytu w systemie dozoru
elektronicznego.
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Nowinki na Euro

Projekt zmiany ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Osoby, które fałszywym alarmem lub nieprawdziwą informacją
spowodują interwencję służb porządkowych będą zagrożone
karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Taki sam
wymiar będą miały kary za wandalizm, czyli np. niszczenie i
uszkadzanie sieci telekomunikacyjnej oraz linii metra,
kolejowej i tramwajowej.
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Nowinki na Euro

Projekt zmiany ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Przestępstwem będzie wdarcie się na teren imprezy masowej
w trakcie jej trwania. Będzie za to groziła grzywna, kara
ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. W
przepisach zapisano także, że kto w miejscu i czasie trwania
masowej imprezy sportowej/meczu piłki nożnej działa tak,
aby uniemożliwić rozpoznanie osoby – będzie zagrożony
karą ograniczenia wolności albo grzywny.
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Nowinki na Euro

Projekt zmiany ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Sprawcy nie trzeba będzie doprowadzać do sądu, jeśli np. na
stadionie będzie miał zagwarantowane uczestnictwo we
wszystkich czynnościach sądowych (np. składanie
wyjaśnień). Rozprawy odmiejscowione muszą być
prowadzone z wykorzystaniem urządzeń gwarantujących
przesyłanie na odległość obrazu i dźwięku do dyżurującego
sędziego w budynku sądu.
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Nowinki na Euro

Projekt zmiany ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej
podwyższonego ryzyka, będzie można prowadzić sprzedaż,
podawanie i spożywanie napojów alkoholowych
zawierających nie więcej niż 3,5 proc. alkoholu. Nie będzie
można sprzedawać napojów alkoholowych w twardych
opakowaniach, które wykorzystane niezgodnie z
przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzkiego. Jednocześnie postanowiono, że każda
osoba, która wbrew przepisom ustawy będzie wnosić lub
posiadać na imprezie masowej napoje alkoholowe będzie
podlegać karze ograniczenia wolności lub grzywny nie niższej
niż 2000 zł.
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