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Zakaz klubowy w świetle obowiązujących
regulacji prawnych

Club ban in the light of 
applicable legal regulations

Ensuring broadly understood public security is one of the ba-
sic requirements that society directs in relation to state authority 
and results directly from the Constitution of the Republic of Poland. 
A lot of coordinated activities on the part of the organizer and other 
entities are connected with the organization of the mass event in 
order to ensure the safety of the participants of the event. To en-
sure order and peace during mass events, and above all football 
matches, it is necessary to implement comprehensive system solu-
tions, allowing for efficient and effective operation and enforcement 
of the law. Therefore, the legislator introduced in the Act of March 
20, 2009 on the security of mass events a club ban. Its purpose is 
to eliminate from the areas (facilities) on which football matches 
are played, “stadium hooligans”. The club ban raises numerous do-
ubts among the commentators of the Act, both of a theoretical and 
practical nature. The author of the publication discusses the club 
ban in the light of regulations introduced by the Polish legislator. 
Compares the club ban with ban on entry to a mass event. He also 
tries to point out numerous ambiguities related to the club ban.

Keywords: club ban, security, mass event, football match, ban on 
entry to a mass event.

Zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego 
to jedno z podstawowych wymagań, jakie społeczeństwo kieru-
je w stosunku do władzy państwowej i wynika ono bezpośrednio  
z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Z organizacją imprezy ma-
sowej związanych jest wiele skoordynowanych działań zarówno 
ze strony organizatora, jak również innych podmiotów, w celu za-
pewnienia bezpieczeństwa uczestnikom danego wydarzenia. Aby 
zagwarantowany był porządek oraz spokój podczas imprez ma-
sowych, a przede wszystkim meczów piłki nożnej, niezbędne jest 
wdrożenie kompleksowych rozwiązań systemowych, pozwalających 
na sprawne i skuteczne działanie oraz egzekwowanie prawa. Wo-
bec tego ustawodawca wprowadził w Ustawie z dnia 20 marca 2009 
roku o bezpieczeństwie imprez masowych zakaz klubowy, którego 
celem jest zapobieganie pojawiania się na terenie (obiektach), na 
którym rozgrywane są mecze piłki nożnej, „pseudokibiców” czy 
innych „chuliganów stadionowych”. Wzbudza on wśród komenta-
torów ustawy liczne wątpliwości natury teoretycznoprawnej, jak  
i praktycznej. Autor publikacji dokonuje omówienia zakazu klubo-
wego w świetle regulacji wprowadzonych przez polskiego ustawo-
dawcę. Dokonuje porównania zakazu klubowego z zakazem wstępu 
na imprezę masową. Stara się również wskazać na liczne niejasności 
związane z zakazem klubowym.

Słowa kluczowe: Europol, działania operacyjne, nielegalna migra-
cja, handel ludźmi. 
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Zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych jest 
jednym z podstawowych zadań, jakie stoją przed organizatorem ta-
kiego wydarzenia. Z organizacją imprezy masowej związanych jest 
wiele skoordynowanych działań zarówno ze strony organizatora, 
jak również innych podmiotów w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
uczestnikom danego wydarzenia. Ramy prawne zasad postępowania 
koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz warunki dotyczące 
bezpieczeństwa imprez masowych zostały uregulowane w Ustawie  
z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych 
(Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504 ze zm.). Szczególny status uzyskały mecze 
piłki nożnej z uwagi na incydenty, jakie miały miejsce na przestrzeni 
lat. Co warto zauważyć, regulacje odnoszące się do bezpieczeństwa 
meczu piłki nożnej to grupa przepisów, które były najczęściej noweli-
zowane spośród wszystkich postanowień ustawy o bezpieczeństwie 
imprez masowych (Masłowski 2017). W celu zwiększenia bezpieczeń-
stwa wprowadzony został zakazu klubowy, który pozwala wyelimi-
nować „pseudokibiców” oraz „chuliganów stadionowych” z terenów 

(obiektów), na których rozgrywane są mecze piłki nożnej. Jest on  
w swej istocie zbliżony do zakazu wstępu na imprezy masowe wpro-
wadzonego do kodeksu karnego, który orzekany jest przez sąd jako 
środek karny za popełnione przestępstwo lub wykroczenie. Celem 
rozważań jest kompleksowe omówienie regulacji ustawowych zwią-
zanych z zakazem klubowym. Ponadto autor dokonuje analizy podsta-
wowych definicji związanych z wskazaną instytucją prawną.

Zakaz klubowy

Ustawodawca wprowadził instytucję prawną „zakaz klubowy” 
w art. 14 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przyjmując  
w ust. 1, że organizator meczu piłki nożnej może stosować zakaz klu-
bowy, polegający na zakazie uczestniczenia w kolejnych imprezach 
masowych przeprowadzanych przez organizatora meczu piłki nożnej, 
nakładany przez tego organizatora na osobę, która dopuściła się naru-
szenia regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej. 
Zakres pojęcia „zakazu klubowego” poszerzony został w ust. 1a, gdzie 
zostało wskazane przez ustawodawcę, że: „[zakaz klubowy] dotyczy 
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również kolejnych imprez masowych przeprowadzanych z udzia-
łem drużyny organizatora rozgrywanych poza siedzibą organizatora,  
i może być nakładany za naruszenie regulaminu obiektu (terenu) lub 
regulaminu imprezy masowej prowadzonej z udziałem drużyny tego 
organizatora”. Podkreślić należy, że dalsze przepisy zawarte w art. 14 
dotyczą kwestii proceduralnych związanych z omawianą instytucją 
(Bułat 2014).

Zakaz klubowy został zamieszczony w rozdziale 3, którego tytuł 
brzmi: Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej. Należy zatem stwierdzić, 
że służy on do dyscyplinowania uczestników meczów piłki nożnej  
w celu zabezpieczenia imprezy masowej. Dotychczasowe doświadcze-
nia Policji pokazują, że tego rodzaju współzawodnictwo sportowe 
wymaga szczególnej uwagi i wyjątkowej dbałości nie tylko na etapie 
tworzenia przepisów prawa, ale także ich stosowania. Z uwagi na fakt, 
że art. 14 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ma cha-
rakter blankietowy to trzeba zauważyć, że podstawowe pojęcia zosta-
ły zawarte w art. 3 ustawy (słownik ustawowy). Stąd też zgodnie  
z definicją legalną, która została zamieszczona w art. 3 pkt 4 ustawy  
o bezpieczeństwie imprez masowych, „mecz piłki nożnej” jest to ma-
sowa impreza sportowa mającą na celu współzawodnictwo w dyscy-
plinie piłki nożnej, organizowana 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 1000. W projekcie do ustawy stwierdzone zostało, że zakaz 
klubowy jest to: „kara porządkowa wymierzana przez organizatora 
meczu piłki nożnej” (http://bip.kprm.gov.pl/ftp/kprm/dokumen-
ty/081003u4uz.pdf 2018). W związku z tym słuszny wydaje się pogląd 
Adama Bułata, który wskazał, że ustawodawca wprowadził do syste-
mu nową sankcję prawną, której celem jest poprawa bezpieczeństwa 
(Bułat 2014). Podobną ocenę wyrazili Wojciech Kotowski oraz Bole-
sław Kurzępa, którzy stwierdzili, że zasadność instytucji nie budzi wąt-
pliwości, gdyż: „musi istnieć bowiem sankcja za naruszenie obowiąz-
ków wynikających z regulaminu imprezy, który został stworzony po to, 
aby spokojnie i bezpiecznie uczestniczyć w interesujących kibica roz-
grywkach” (Kotowski, Kurzępa 2012: 89). Zakaz klubowy nakładany 
jest przez organizatora na osobę dopuszczającą się naruszenia regu-
laminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej. Zazwyczaj 
organizatorem meczu piłki nożnej (art. 3 pkt 9 ustawy – organizator 
jest to osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie-
posiadająca osobowości prawnej, przeprowadzająca imprezę maso-
wą) jest określony klub sportowy, który uczestniczy w spotkaniach 
ligowych (Bułat 2014). W ustawie o bezpieczeństwie imprez maso-
wych zawarta została definicja legalna „regulaminu obiektu (terenu)” 
w art. 3 pkt 10, zgodnie z którym należy przez to rozumieć przepisy 
wydane przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub zarządzające-
go obiektem lub terenem, zawierające zasady wstępu na teren lub 
obiekt, w tym osób małoletnich, zasady zachowania się osób obec-
nych w obiekcie lub na terenie i korzystania przez nie z obiektu lub 
terenu oraz ze znajdujących się tam urządzeń, a także określające 
miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Nie można zapominać, że 
zakazem klubowym można ukarać osobę, która naruszyła także regu-
lamin imprezy masowej. Mimo to w ustawie nie została zawarta de-
finicja legalna regulaminu imprezy masowej (Rejman 2016). Niemniej 
nałożono na organizatora w art. 6 ust. 3 obowiązek w postaci udo-
stępnienia osobom uczestniczącym w imprezie masowej regulaminu 

obiektu (terenu) oraz obowiązek opracowania i udostępnienia tym 
osobom regulaminu imprezy masowej zawierającego warunki uczest-
nictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych. Wątpliwości 
wzbudza jednak fakt, że regulamin przygotowany przez organizatora, 
który bardzo często jest podmiotem prywatnym, nie podlega jakiej-
kolwiek weryfikacji zgodności z prawem przeprowadzonej przez pod-
miot publiczny (Kąkol 2012). W związku z powyższym trzeba wspo-
mnieć, że osoba może zostać ukarana zakazem klubowym niekoniecz-
nie za zachowania, które mają miejsce podczas meczu, bowiem może 
naruszyć regulamin w innych sytuacjach. Na przykład nieodpowiednie 
zachowanie może mieć miejsce na terenie (obiekcie) przed rozpoczę-
ciem meczu piłki nożnej, co wtedy może skutkować zastosowaniem 
określonych sankcji. Należy jednak przyjąć, że nałożenie zakazu klu-
bowego powinno być związane z zachowaniami, które są bezpośred-
nio związane z obiektem (terenem) czy meczem piłki nożnej (Kąkol 
2017). Zakazem klubowym nie powinny być obejmowane zachowa-
nia, które niezwiązane są z taką masową imprezą, jak np. krytykowa-
nie w mediach prowadzonej przez klub piłkarski polityki transferowej. 
Pomimo to należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że ukaranie za-
kazem klubowym jest czynnością fakultatywną (Rejman 2016). Wyni-
ka to z użytego w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych zwro-
tu: „może stosować zakaz klubowy”. Wobec tego podjęcie decyzji 
przez organizatora meczu piłki nożnej należy tylko i wyłącznie do 
niego. Zatem wskazać trzeba, że organizator (meczu piłki nożnej) 
może dowolnie określić, jakiego rodzaju zachowania uzasadniają za-
stosowanie zakazu klubowego (Kąkol 2011). Wszakże to na organiza-
torze spoczywa inicjatywa przygotowania regulaminu obiektu (tere-
nu) lub regulaminu imprezy masowej prowadzonej z udziałem druży-
ny tego organizatora. Stąd też uzasadnione wydaje się stanowisko, że 
nie można odmówić organizatorowi uprawnień do decydowania  
o tym, kto może w organizowanym przez niego meczu piłki nożnej 
uczestniczyć w roli widza (Kotowski, Kurzępa 2012). Toteż zakazem 
klubowym może zostać ukarana osoba, która nie popełniła przestęp-
stwa, ani wykroczenia, tylko naruszyła jeden z regulaminów związa-
nych z meczem piłki nożnej. W takich okolicznościach zostaje nałożo-
ny zakaz za czyn niepenalizowany w ustawodawstwie. Przykładami 
takich zachowań mogą być: wznoszenie wulgarnych okrzyków, zajmo-
wanie cudzego miejsca, nieuzasadnione zajmowanie miejsc w ciągach 
komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych, używanie zbyt 
głośnych urządzeń albo wywieszanie flag czy transparentów o tre-
ściach prowokacyjnych (Kąkol 2011). W ustawie o bezpieczeństwie 
imprez masowych nie została także uregulowana kwestia związana  
z faktem naruszania regulaminu. Otóż nie został doprecyzowany sto-
pień naruszenia regulaminu powodujący nałożenie zakazu klubowego 
na uczestnika meczu piłki nożnej, jak również ustawodawca nie doko-
nał rozróżnienia czy odpowiedzialność sprawcy ma być obiektywna, 
czy też naruszenie ma być zawinione (Bułat 2014). W takiej sytuacji 
istnieje możliwość, aby zakaz klubowy został nałożony na osobę, któ-
ra działała w sposób niezawiniony. Takie rozwiązania mogą budzić 
wątpliwości konstytucyjne, a mianowicie trzeba zastanowić się, czy  
w takich okolicznościach nie zostały przekroczone przez ustawodawcę 
granice ingerencji w sferę konstytucyjnych wolności i praw. Zdaniem 
Marcina Warchoła kara w postaci zakazu klubowego wzbudza obiek-
cje w odniesieniu do zgodności z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej, w którym ustrojodawca zawarł zasadę proporcjonal-
ności (Warchoł 2012). Z kolei zdaniem Mateusza Dróżdża zakaz klubo-
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wy wzbudza wiele konstytucyjnych wątpliwości, a mianowicie jego 
zdaniem narusza art. 31 (Dróżdż 2012), jak również art. 42 czy 73 
Konstytucji (Dróżdż 2015). Jednakże Trybunał Konstytucyjny w spra-
wie K 47/14, której przedmiotem była konstytucyjność zakazu klubo-
wego, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, dnia 19 czerwca 
2018 roku wydał wyrok, w którym wskazał, że przepisy ustawy o bez-
pieczeństwie imprez masowych nie są niezgodne z Konstytucją.  
W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, zakaz klubowy został w sposób 
prawidłowy uregulowany w przepisach prawa powszechnie obowią-
zującego. Dodatkowo w opinii Wojciecha Kotowskiego oraz Bolesława 
Kurzępy w przypadku zastosowania zakazu klubowego przez organi-
zatora: „nie może być mowy o naruszeniu zasad konsumenckich, po-
nieważ określone ograniczenie zastosowane wobec kibica jest uzasad-
nione jego zachowaniem, które naraziło lub mogło narazić na niebez-
pieczeństwo innych uczestników meczu, mających także prawo do 
bezpiecznego w nim uczestnictwa” (Kotowski, Kurzępa 2012: 90). 
Niemniej jednak jakiekolwiek naruszenie regulaminu przez uczestnika 
imprezy, za które ma ponieść konsekwencje w postaci sankcji jaką jest 
zakaz klubowy musi zostać udowodnione. Przede wszystkim dowo-
dem w tego typu sprawach może być zapis monitoringu (gdzie reje-
strowany jest zarówno obraz, jak i dźwięk), zdjęcia czy zeznania świad-
ków określonego zdarzenia (innych uczestników, ochroniarzy, policji, 
innych służb porządkowych, straży pożarnej) (Kotowski, Kurzępa 
2012). Warto zauważyć, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o bezpie-
czeństwie imprez masowych organizator jest uprawniony do utrwa-
lania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób 
w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  
i dźwięk. Wskazać należy, że materiały w postaci zdjęć, wideo lub 
dźwięku zgromadzone podczas trwania imprezy masowej, mogące 
stanowić dowody powinny być opatrzone datą i godziną, ewentualnie 
zawierać metadane, które pozwolą na ustalenie czasu dokonania na-
ruszenia przez uczestnika meczu piłki nożnej. Ramy czasowe stosowa-
nia zakazu klubowego określone zostały w art. 14 ust. 2 ustawy  
o bezpieczeństwie imprez masowych – okres obowiązywania zakazu 
klubowego nie może być dłuższy niż 2 lata od dnia jego wydania. Usta-
wodawca nie wprowadził okresu minimalnego obowiązywania zaka-
zu. Nie zostało również zawarte, czy zakaz klubowy wymierza się  
w dniach, miesiącach albo latach. Okres stosowania zakazu klubowe-
go nie powinien być wyznaczany określonymi meczami piłki nożnej, 
gdyż nietrudno sobie wyobrazić, że konkretne wydarzenia zostały 
przełożone, np. z powodów pogodowych (na znacznie odległy ter-
min). Taki ruchomy termin zatem cechuje się niedookreślonością, co 
nie powinno mieć miejsca (mogłoby dojść do przekroczenia okresów 
maksymalnych przewidzianych ustawą). W ustawie o bezpieczeństwie 
imprez masowych nie została przewidziana także możliwość skrócenia 
okresu obowiązywania zakazu klubowego. Pierwotna wersja ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych przewidywała, że zakaz klubowy 
może być tylko związany z obiektem, na terenie którego osoba ukara-
na naruszyła regulamin. Jednakże ustawodawca zwiększył zasięg za-
kazu klubowego przeprowadzając nowelizację ustawy. Dodane zatem 
zostało, że zakaz klubowy dotyczy też kolejnych imprez masowych 
przeprowadzanych z udziałem drużyny organizatora i rozgrywanych 
poza siedzibą organizatora. Wobec tego osoba ukarana nie może 
uczestniczyć w meczach piłki nożnej, które rozgrywane są na obiek-
tach drużyn przeciwnych. Zakaz klubowy swoim zakresem obejmuje 
także sparingi oraz mecze towarzyskie. W ocenie Anety Rejman: „wąt-

pliwości może tutaj budzić interpretacja zwrotu ‘siedziba organizato-
ra’, który może być traktowany jako siedziba osoby prawnej. Wydaje 
się, iż należy go jednak postrzegać w znaczeniu potocznym, a więc 
jako miejsce, gdzie drużyna organizatora rozgrywa swoje mecze” (Rej-
man 2016: 244). Dodatkowo ukarana zakazem klubowym może być 
osoba, która dokonuje naruszenia regulaminu obiektu (terenu) lub 
imprezy masowej podczas meczu wyjazdowego (Kotowski, Kurzępa 
2012). Wskazać należy także, że w przypadku zakazu klubowego nie 
znajdują zastosowania przepisy związane z procedurą administracyj-
ną. Wszakże zgodnie z art. 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez maso-
wych postępowanie w sprawach określonych w ustawie, z wyłącze-
niem art. 14 (zakaz klubowy), prowadzi się zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj-
nego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej. Z kolei odnosząc się do charakteru prawnego zakazu 
klubowego nie można pominąć wyroku Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2015 roku (I OSK 727/15). 
Naczelny Sąd Administracyjny wskazał w uzasadnieniu wyroku, że 
zakazu klubowego nie można traktować jako sankcji karnej czy decyzji 
administracyjnej. Zakwalifikować należy to jako inny akt administra-
cyjny, dla którego zastosowanie znajduje właściwa procedura odwo-
ławcza oraz możliwość zaskarżenia do odpowiedniego sądu admini-
stracyjnego. Odmiennie uważa Mateusz Dróżdż, który twierdzi, że: 
„zakaz klubowy jest sankcją administracyjną, aczkolwiek po rozszerze-
niu jego zakresu wywołuje on także skutki erga omnes, ingerując  
w sferę praw i wolności danej osoby i stanowi on tak naprawdę sub-
sydiarny zakaz wstępu na imprezę masową” (Dróżdż 2015: 159). Na-
tomiast według J. Majewskiego zakaz klubowy należy traktować jako 
quasi-sankcję administracyjną. Twierdzi on, że „nałożenie zakazu klu-
bowego nie jest wynikiem naruszenia normy prawnej, lecz bliżej nie-
określonego aktu, którego treść dowolnie kształtuje organizator im-
prezy masowej” (Majewski 2013: 87). Zaś w ocenie Adama Janisław-
skiego oraz Bartosza Kwiatkowskiego zakaz klubowy jest: „sankcją 
karnoadministracyjną, wywołującą skutki erga omnes, określając 
sferę praw i wolności danej osoby w zakresie dostępu do sportu” (Ja-
nisławski, Kwiatkowski 2010: 78). Co ważne, zgodnie z art. 14 ust. 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 oso-
by. W rzeczywistości takie działanie jest nie do zrealizowania z uwagi 
na to, że organizator nie jest upoważniony do gromadzenia informacji 
chociażby o adresie danej osoby. W praktyce takie działania stanowią 
bezprawne gromadzenie adresów uczestników (w sytuacji, gdy dana 
osoba nie wyraziła na to zgody). Wskazany przez ustawodawcę termin 
jest terminem instrukcyjnym. Na uwagę zasługuje fakt, że w ustawie 
nie zostało określone, w jakiej formie należy poinformować osobę  
o nałożonym zakazie klubowym. Z uwagi na późniejsze ewentualne 
działania prawne osoby, na którą nałożony został zakaz klubowy, na-
leży przyjąć, że informacja powinna być przekazana w formie pisem-
nej dla celów dowodowych. Wojciech Kotowski i Bolesław Kurzępa 
wskazują ponadto, że: „de lege lata można przyjąć dopuszczalność 
formy ustnej udzielania informacji z równoczesnym sporządzeniem 
protokołu z jej ogłoszenia osobie, której zakaz ten dotyczy” (Kotowski, 
Kurzępa 2012: 91). Nie można także zapominać, że osoba, na którą 
został nałożony zakaz klubowy powinna zostać poinformowana o spo-
sobie zaskarżenia zakazu. Trzeba wspomnieć, że w art. 14 ust. 9 usta-
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wy o bezpieczeństwie imprez masowych wprowadzony został obo-
wiązek przetwarzania informacji o nałożonym zakazie klubowym  
w: 1) elektronicznych systemach służących do identyfikacji osób, 
sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania 
meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz we-
ryfikacji informacji, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a-c; 2) 
centralnym systemie identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej 
rozgrywanych w ramach najwyższej ligowej klasy rozgrywkowej rywa-
lizacji mężczyzn; 3) centralnym systemie identyfikacji uczestników 
meczów piłki nożnej rozgrywanych w drugiej i trzeciej najwyższej ligo-
wej klasie rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn. Podyktowane jest to 
tym, że nałożony został na organizatora meczu piłki nożnej dodatkowy 
obowiązek w porównaniu do zadań, jakie spoczywają na organizato-
rach innego rodzaju imprez masowych, a mianowicie obligatoryjność 
zapewnienia identyfikacji uczestników danego meczu piłki nożnej 
(Masłowski 2017). Dzięki takim rozwiązaniom organizator jest w sta-
nie wychwycić osoby ukarane zakazem klubowym, co skutkuje tym, 
że nie znajdą się one na terenie (obiekcie), na którym rozgrywany jest 
mecz piłki nożnej. Wszakże zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt c ustawy  
o bezpieczeństwie imprez masowych służby porządkowe są zobowią-
zane odmówić wstępu na imprezę masową osobie, wobec której zo-
stał wydany zakaz klubowy. Z kolei, zgodnie z art. 10 ustawy o bezpie-
czeństwie imprez masowych, organizator masowej imprezy sporto-
wej, innej niż mecz piłki nożnej, może (fakultatywna decyzja) odmó-
wić na nią wstępu i przebywania osobie objętej zakazem klubowym. 
Co więcej, w art. 15 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez maso-
wych przewidziano, że organizator meczu piłki nożnej lub podmiot 
przez niego uprawniony do dystrybucji odmawia sprzedaży biletu 
wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na 
nim osobie, wobec której zastosowano zakaz klubowy.

Procedura odwoławcza

Osobie ukaranej zakazem klubowym służy prawo wniesienia 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do organizatora meczu pił-
ki nożnej, który nałożył taki zakaz klubowy, co wynika z art. 14 ust. 
4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Przed nowelizacją 
przepisu osoba ukarana mogła odwołać się do związku sportowego 
lub podmiotu prowadzącego rozgrywki. Zdaniem Mateusza Dróżdża: 
„brak dewolutywności postępowania jeszcze bardziej poddaje pod 
wątpliwość zgodność tej instytucji z Konstytucją RP” (Dróżdż 2015: 
161). Podkreślić należy, że uprawniona do złożenia wniosku jest tylko 
i wyłącznie osoba ukarana. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wy-
konania zakazu klubowego (Znajdek 2012). Organizator zobowiązany 
jest na mocy art. 14 ust. 5 określić w swoim regulaminie wewnętrz-
nym formę, tryb i termin złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, przedmiotem której jest nałożenie zakazu klubowego, a także 
tryb i termin jego rozpatrzenia. Termin rozpatrzenia wniosku ukara-
nego powinien być wyznaczony tak, aby od daty złożenia wniosku do 
daty jego rozpatrzenia nie upłynęło więcej niż 14 dni. Po rozpatrzeniu 
wniosku orzeczenie staje się ostateczne (art. 14 ust. 8). Ustawodawca 
nie określając elementów obowiązkowych spowodował, że w prakty-
ce regulaminy mogą znacznie się od siebie różnić, co należy postrze-
gać za niepożądane (Dróżdż 2015). Z kolei od orzeczenia o zastosowa-
niu zakazu klubowego przez organizatora, osobie ukaranej służy pra-
wo wniesienia skargi do właściwego sądu administracyjnego (art. 14 

ust. 8a). Możliwość wniesienia skargi expressis verbis wprowadzona 
została nowelą z 11 września 2015 roku. Było to wynikiem wcześniej-
szego poglądu wyrażonego w postanowieniu z 2 października 2012 
roku wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny (I OSK 2220/12), 
w którym zostało wskazane, że: „formą, w ramach której orzeka się  
o zakazie klubowym, jest orzeczenie. Orzeczenie to nie jest decyzją  
w rozumieniu przepisów k.p.a. W ramach postępowania w przed-
miocie zakazu klubowego, zgodnie z art. 4 ustawy o bezpieczeństwie 
imprez masowych, nie stosuje się przepisów k.p.a. Nie przesądza to 
jednak o braku możliwości zaskarżenia tego orzeczenia”.

Zakaz klubowy a zakaz wstępu na imprezę masową

Ustawodawca wprowadził do Kodeksu karnego – ustawa z dnia 
6 czerwca 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600) – w art. 39 pkt 
2c środek karny zakaz wstępu na imprezę masową. Jego rozwinięcie 
zawarte zostało w art. 41b. Zgodnie z §1 Sąd może orzec zakaz wstępu 
na imprezę masową, jeżeli przestępstwo zostało popełnione w związ-
ku z taką imprezą lub w razie skazania za występek o charakterze chu-
ligańskim, a udział sprawcy w imprezach masowych zagraża dobrom 
chronionym prawem. Sąd orzeka zakaz wstępu na imprezę masową  
w wypadkach wskazanych w ustawie. Z kolei w §2 stwierdzone zo-
stało, że zakaz wstępu na imprezę masową obejmuje wszelkie im-
prezy masowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mecze 
piłki nożnej rozgrywane przez polską kadrę narodową lub polski klub 
sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto orzeka-
jąc zakaz wstępu na imprezę masową za czyn popełniony w związku  
z masową imprezą sportową, sąd może orzec obowiązek przebywania 
skazanego w czasie trwania niektórych imprez masowych objętych za-
kazem w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, 
z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego (§3). Naruszenie 
środka karnego pociąga za sobą konsekwencje, które określone zosta-
ły w art. 244a Kodeksu karnego. Wobec tego osoba, która nie stosuje 
się do orzeczonego w związku z zakazem wstępu na imprezę masową 
obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu lub obowiązku 
stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu okre-
ślonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania osoby 
skazanej albo ukaranej, komendanta powiatowego, rejonowego lub 
miejskiego Policji, w czasie trwania imprezy masowej, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że z zakazem wstępu na impre-
zę masową związana jest sankcja prawnokarna, czego w przypadku 
zakazu klubowego ustawodawca nie przewidział. Naruszenie zakazu 
klubowego będzie praktycznie bezkarne w świetle prawa karnego. 
Znajduje to swoją podstawę w podmiocie nakładającym określony 
zakaz. Otóż w przypadku zakazu klubowego uprawnionym do jego 
stosowania jest organizator meczu piłki nożnej, natomiast zakaz wstę-
pu na imprezę masową zastosowany może zostać poprzez czynności 
przewidziane procedurą karną. Dostrzegalną fundamentalną różnicą 
jest to, że zakaz klubowy może zostać nałożony za czyny pozaustawo-
we. Stąd osoba, która nie narusza norm prawnych, a jedynie regula-
min (który nie jest prawem powszechnie obowiązującym, a jedynie 
aktem o charakterze wewnętrznym) może zostać ukarana. Zdaniem 
Kąkola: „gdyby przyczyny stosowania zakazu klubowego były ogra-
niczone do zachowań stanowiących przestępstwa lub wykroczenia, 
wówczas istnienie tej instytucji byłoby zbędne” (Kąkol 2017). Nie ule-
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ga wątpliwości, że wprowadzenie zakazu klubowego spowodowało, 
że organizatorzy meczów piłki nożnej mają większe możliwości wpły-
wania na osoby, których zachowania, mimo że są niepenalizowane, to 
stanowią naruszenie porządku i bezpieczeństwa. Co warto zauważyć, 
wobec jednej osoby może być równocześnie nałożony przez organi-
zatora meczu piłki nożnej zakaz klubowy oraz przez sąd środek kar-
ny w postaci zakazu wstępu na imprezę masową (Kotowski, Kurzępa 
2012). Jednakże okresy obowiązywania nałożonych zakazów mogą 
się różnić (Kąkol 2017). Nie ulega zatem wątpliwości, że w przypadku 
zakazu klubowego oraz zakazu wstępu na imprezę masową mamy do 
czynienia z działaniami, które są autonomiczne. Wszakże istotą oby-
dwu instytucji jest eliminacja osób z obiektów (terenów), na których 
rozgrywane są mecze piłki nożnej, to jednak ich funkcje w systemie 
prawnym są zróżnicowane.

Podsumowanie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych,  
a przede wszystkim meczów piłki nożnej, niezbędne jest wdrożenie 
kompleksowych rozwiązań systemowych, pozwalających na spraw-
ne i skuteczne działania oraz egzekwowanie prawa. Wprowadzenie 
do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych środka prawnego, 
jakim jest zakaz klubowy, otwiera dodatkową możliwość swoiste-
go oddziaływania na bandytów stadionowych, których zachowania 
niekoniecznie można zakwalifikować jako naruszenia norm prawa 
karnego, lecz są na tyle negatywne zarówno dla klubu, jak i uczest-
ników meczu piłki nożnej, że powinny skutkować usunięciem danej 
osoby bądź grupy osób z terenu (obiektu), na którym odbywa się 
impreza masowa. Zauważyć jednak należy, że regulacje ustawowe 
wymagają doprecyzowania, aby wyeliminować wszelkie problemy 
w jego stosowaniu.
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