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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczàcych bezpieczeƒstwa
masowych imprez sportowych

Na podstawie art. 20g ust. 7 ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeƒstwie imprez maso-
wych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298, z póên. zm.2))
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposoby i warunki
przekazywania informacji dotyczàcych bezpieczeƒ-
stwa masowych imprez sportowych, zwanych dalej
„informacjami”, przez podmioty zobowiàzane, o któ-

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na podsta-

wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 187, poz. 1922.



rych mowa w art. 20c pkt 1—11 i art. 20d ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeƒstwie imprez maso-
wych, zwanej dalej „ustawà”.

§ 2. Informacje, w imieniu podmiotu zobowiàzane-
go, przekazuje osoba upowa˝niona do ich przekazy-
wania.

§ 3. 1. Przekazywanie informacji odbywa si´ na
karcie rejestracyjnej, okreÊlonej w rozporzàdzeniu Mi-
nistra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
18 paêdziernika 2004 r. w sprawie wzorów karty reje-
stracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi niezb´d-
nych do przekazywania i gromadzenia informacji do-
tyczàcych bezpieczeƒstwa masowych imprez sporto-
wych (Dz. U. Nr 232, poz. 2337).

2. W przypadku stosowania formy pisemnej i oso-
bistego dor´czania informacji za poÊrednictwem naj-
bli˝szego komisariatu lub do najbli˝szej komendy po-
wiatowej (miejskiej) Policji, przekazanie informacji od-
bywa si´ w zaklejonej kopercie uniemo˝liwiajàcej do-
st´p osób nieuprawnionych, a osoba przekazujàca
otrzymuje potwierdzenie przekazania informacji.

3. Osoba przyjmujàca informacje w jednostce Po-
licji, o której mowa w ust. 2, rejestruje przyj´cie i wy-
stawia potwierdzenie oraz niezw∏ocznie przekazuje in-
formacje zgodnie z w∏aÊciwoÊcià. 

§ 4. Warunkami przekazywania informacji przez
podmioty zobowiàzane sà:

1) posiadanie bezpoÊredniego i niezak∏óconego do-
st´pu do urzàdzenia teleinformatycznego lub fak-
su — w przypadku przekazywania informacji za
poÊrednictwem tego typu urzàdzeƒ;

2) czytelne wype∏nianie karty rejestracyjnej:

a) w przypadku wysy∏ania informacji faksem lub
osobistego dor´czenia w formie pisemnej —
poprzez wpisanie jej do karty drukowanymi lite-
rami koloru czarnego pisanymi r´cznie lub ma-
szynowo albo za pomocà edytora tekstu kom-
puterowego,

b) w przypadku wysy∏ania informacji drogà elek-
tronicznà — poprzez wpisanie jej do karty du˝y-
mi drukowanymi literami koloru czarnego pisa-
nymi w edytorze tekstu komputerowego;

3) wpisanie imienia i nazwiska osoby sk∏adajàcej in-
formacj´;

4) wys∏anie informacji na w∏aÊciwy numer faksu lub
adres poczty elektronicznej w∏aÊciwego organu
Policji albo osobiste dor´czenie w formie pisem-
nej.

§ 5. 1. Komendant wojewódzki (Sto∏eczny) Policji,
komendant powiatowy (miejski) Policji, zgodnie z w∏a-
ÊciwoÊcià terytorialnà, otrzymuje, wprowadza do cen-
tralnej bazy danych i aktualizuje informacje o:

1) klubach, organizacjach, stowarzyszeniach skupia-
jàcych kibiców;

2) obiektach, na terenie których sà organizowane
masowe imprezy sportowe;

3) przemieszczaniu si´ uczestników masowych im-
prez sportowych i ich pobycie w miejscach organi-
zowania tych imprez;

4) Êrodkach transportu, z jakich korzystajà uczestnicy,
miejscach zbiórek, trasach przejazdu oraz o liczeb-
noÊci grup uczestników;

5) osobach, przeciwko którym toczy si´ post´powa-
nia karne lub przeciwko którym skierowano wnio-
sek o ukaranie za czyn pope∏niony w zwiàzku z ma-
sowà imprezà sportowà; 

6) osobach, co do których zapad∏ prawomocny wyrok
lub prawomocne orzeczenie o ukaraniu za prze-
st´pstwo albo wykroczenie, pope∏nione w zwiàzku
z masowà imprezà sportowà;

7) zaistnia∏ych w zwiàzku z organizowanymi impreza-
mi zbiorowych naruszeniach porzàdku i bezpie-
czeƒstwa publicznego oraz chuligaƒskich zacho-
waniach;

8) organizatorach masowych imprez sportowych
i organizatorach przejazdu uczestników maso-
wych imprez sportowych oraz miejscach pobytu
podczas tych imprez.

2. Komendant G∏ówny Policji otrzymuje, wprowa-
dza do centralnej bazy danych i aktualizuje informa-
cje o:

1) zwiàzkach i klubach sportowych;

2) kalendarzu rozgrywek sportowych, z podaniem
orientacyjnej liczby uczestników;

3) instytucjach zagranicznych, w∏aÊciwych do wspó∏-
pracy.

3. Komendanci, o których mowa w ust. 1 i 2, re-
jestrujà wp∏yw otrzymanych informacji, oznaczajàc
ich zakres, dat´ i godzin´ wp∏ywu, podmiot zobowià-
zany oraz osob´ upowa˝nionà do przekazywania in-
formacji. 

§ 6. Podmiot zobowiàzany rejestruje przekazywa-
ne informacje oraz przechowuje dowody ich przekaza-
nia wraz z kopiami informacji przez okres co najmniej
3 miesi´cy.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz
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