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Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 20 marca
2009 r. o bezpieczeƒstwie imprez masowych (Dz. U.
Nr 62, poz. 504) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób wykonywania
orzeczonego za wykroczenie albo przest´pstwo obo-
wiàzku osobistego stawiennictwa w jednostce organi-
zacyjnej Policji lub w miejscu okreÊlonym przez
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania oso-
by ukaranej albo skazanej komendanta powiatowego
(rejonowego, miejskiego) Policji, w czasie trwania im-
prezy masowej.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) komendancie powiatowym Policji — rozumie si´
przez to równie˝ komendanta miejskiego Policji
oraz komendanta rejonowego Policji;

2) miejscu stawiennictwa — rozumie si´ przez to ko-
mend´ powiatowà (rejonowà, miejskà) Policji lub
miejsce okreÊlone przez w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania osoby ukaranej albo ska-
zanej komendanta powiatowego Policji.

§ 3. Osoba ukarana albo skazana, wobec której
orzeczono Êrodek karny zakazu wst´pu na imprez´
masowà po∏àczony z obowiàzkiem osobistego sta-
wiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub
w miejscu okreÊlonym przez w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania osoby ukaranej albo skaza-

nej komendanta powiatowego Policji, jest zobowià-
zana do:

1) zg∏aszania si´ do miejsca stawiennictwa w czasie
trwania imprezy masowej, której zakaz dotyczy;

2) odnotowania swojej obecnoÊci w karcie ewidencji
stawiennictwa, której wzór stanowi za∏àcznik do
rozporzàdzenia;

3) posiadania w miejscu stawiennictwa i okazywania
na wezwanie policjanta pe∏niàcego s∏u˝b´ w miej-
scu stawiennictwa dokumentu potwierdzajàcego
to˝samoÊç.

§ 4. Komendant powiatowy Policji w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby, o której mo-
wa w § 3:

1) mo˝e okreÊliç jako miejsce stawiennictwa podle-
g∏à jednostk´ Policji, informujàc pisemnie o tym
fakcie osob´, której obowiàzek dotyczy;

2) w przypadku zmiany miejsca jej zamieszkania
przesy∏a informacj´ wraz z dokumentacjà dotyczà-
cà wykonywania obowiàzku stawiennictwa ko-
mendantowi powiatowemu Policji w∏aÊciwemu ze
wzgl´du na nowe miejsce zamieszkania osoby.

§ 5. W przypadku stwierdzenia, ˝e osoba, o której
mowa w § 3, nie stosuje si´ do wymogu osobistego
przybycia do miejsca stawiennictwa, komendant po-
wiatowy Policji zawiadamia o tym fakcie w∏aÊciwy
sàd.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
T. Siemoniak

1039

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 3 sierpnia 2009 r.

w sprawie sposobu wykonywania obowiàzku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji
lub w miejscu okreÊlonym przez w∏aÊciwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy masowej

———————
1) Minister  Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 r. (poz. 1039)

WZÓR

KARTA EWIDENCJI STAWIENNICTWA OSOBY UKARANEJ LUB SKAZANEJ

w ..............................................................................................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej Policji)
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
— w Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
— w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

— ul. Powsiƒska 69/71 (wejÊcie od ul. Limanowskiego), tel. 0-22 694-62-96
— al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w wersji informacyjnej w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl i www.rcl.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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