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Racją istnienia Konstytucji jest nie tyle zapewnienie ochrony interesu państwa, ile 
„uwolnienie ludzi od wpływu (ciężaru) rządu”1 – ta refleksja zawarta w uzasadnienieniu 
jednego z wyroków amerykańskiego Sądu Najwyższego winna być w liberalnych państwach 
demokratycznych drogowskazem w tworzeniu i egzekwowaniu przepisów dotyczących naj
ważniejszych praw i wolności. Pojawia się jednak wątpliwość, czy twierdzenie to jest w pełni 
prawdziwe w odniesieniu do wolności zgromadzeń, której realizacja może prowadzić do 
potencjalnie największych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego wynikających 
z grupowej aktywności ludzi. Dosłownie interpretowane „uwolnienie ludzi od wpływu rzą
du” mogłoby skutkować – w kontekście zgromadzeń – chaosem i bałaganem związanym 
z brakiem podmiotu dbającego o bezpieczeństwo i porządek publiczny2. 

Dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny to najważniejszy obowiązek współ
czesnego państwa. Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli jest także wprost wynikającym 
z treści art. 5 Konstytucji RP3 fundamentalnym obowiązkiem Rzeczypospolitej Polskiej, 
przy czym w orzecznictwie NSA podkreśla się w sposób jednoznaczny, że pokojowy i bez

1 (...) to take government off the backs of people; cyt. za: Uzasadnienie do wyroku Sądu Najwyż
szego Stanów Zjednoczonych w sprawie Schneider przeciwko Smith [390 U.S. 117; tekst orzeczenia 
dostępny na oficjalnej stronie Sądu Najwyższego pod adresem: http://supreme.justia.com/cases/fe
deral/us/390/17/case.html (dostęp: 1.3.2013 r.)].

2 Pojęcia bezpieczeństwa i porządku publicznego należą do tzw. nieostrych pojęć prawnych, które 
powinny być konkretyzowane przez organy administracji w procesie stosowania prawa. W literaturze 
bezpieczeństwo ludzi i bezpieczeństwo publiczne definiuje się jako: „taki stan istniejący w państwie, 
w którym człowiekowi, a także ogółowi społeczeństwa nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Granice 
bezpieczeństwa zakreślone są przepisami prawa i wszystko to, co zakłóca te granice, stanowi niebez
pieczeństwo”, porządek publiczny ma natomiast „umożliwić normalny rozwój życia społecznego, 
przestrzeganie określonych zasad współżycia społecznego, norm moralnych, zachowania się w miej
scach publicznych, przestrzeganie czystości urządzeń użyteczności publicznej, przestrzeganie prze
pisów dotyczących rejestracji pojazdów, organizowania zbiórek publicznych, zgromadzeń, zakładania 
stowarzyszeń, przestrzeganie przepisów budowlanych, przeciwpożarowych, prawa wodnego itp.” 
(szerzej: S. Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2003, s. 35–36). Konieczność 
możliwie ścisłego określenia treści pojęć bezpieczeństwa i porządku publicznego podkreśla także 
np. J. Starościak, uzasadniając ją tym, że „prawne dyrektywy dla działania organów państwowych 
w kierunku ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego stanowią bowiem niekiedy wyłączną 
podstawę aktywności organów państwowych, jak i, określoną prawem, granicę wolności i działania 
obywateli”. Zdaniem tego Autora, pomimo jednak wielkiego znaczenia ścisłego rozumienia tych pojęć, 
„prawne ich zdefiniowanie zawsze może być tylko dość ogólne” (J. Starościak, Prawo administracyjne, 
Warszawa 1978, s. 541).

3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.); dalej Kon
stytucja RP.
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pieczny przebieg zgromadzeń jest wartością wchodzącą w skład „interesu publicznego”4. 
Obowiązek ten – jak się wydaje – nie jest jednak w pełni realizowany w naszym kraju. 
Świadczą o tym regularnie w ostatnich latach pojawiające się mniej lub bardziej poważne 
akty przemocy i wandalizmu podczas najróżniejszych zgromadzeń – od tzw. marszów rów
ności i innych ideologicznie wyraźnie określonych imprez poczynając, na demonstracjach 
z okazji upamiętnienia rocznic odzyskania niepodległości kończąc. Z dużym prawdopodo
bieństwem można też niestety założyć, że zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicz
nego podczas zgromadzeń będą coraz większe, potęgować się bowiem będą konflikty spo
łeczne przy – jak słusznie zauważa M. Kania – „dalszym antagonizowaniu społeczeństwa 
przez wiodące ugrupowania polityczne oraz część opiniotwórczych mediów”5. 

Bezradność instytucji, których obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa, a nie
stety nieraz także organu administracji, który powinien – w powszechnym przekonaniu 
– wydać decyzję o zakazie odbycia zgromadzenia, a tego nie czyni, jest źródłem poważ
nych wątpliwości dotyczących oceny polskich uregulowań prawnych w zakresie zgroma
dzeń. Pojawia się w tym miejscu podstawowe pytanie: dlaczego nie sprawdzają się one 
w praktyce? Zdecydowanie warto zatem podjąć rozszerzone badania ich treści, procesów 
kształtowania się – dla uniknięcia błędów, które być może już były popełniane wcześniej 
– i porównać odpowiednie rozwiązania z tymi, które obowiązują w innych krajach, choć, 
co trzeba przyznać, obserwacje zdarzeń, które mają miejsce poza granicami naszego kra
ju również nie napawają optymizmem. Do zamieszek coraz częściej dochodzi w krajach, 
które dotąd były traktowane jako wzorce demokracji. Zapewne nie bez znaczenia są takie 
zjawiska jak kryzys gospodarczy, postępujące rozwarstwienie społeczne widoczne zarów
no w krajach UE, jak i np. w Stanach Zjednoczonych, czy wreszcie kryzys przywództwa 
i często dyskusyjna moralność światowych elit politycznych. Szczególnie interesująca jest 
jednak reakcja poszczególnych państw czy też zdecentralizowanych wspólnot na zagroże
nia. Doniesienia prasowe potrafią wywoływać obawy, czy czasem – skądinąd potrzebne 
– modyfikacje głębi i zakresu administracyjnej reglamentacji zgromadzeń proponowane 
i dokonywane w ostatnich latach i miesiącach w celu zapewnienia bezpieczeństwa i po
rządku publicznego nie są jednak zbyt daleko idące?6 Powszechność i skala zmian regu

4 Por. np. wyrok NSA z 28.5.2013 r. (II FSK 1999/11, niepubl.): „w celu należytej interpretacji 
pojęcia «ważnego interesu publicznego» należy mieć na uwadze art. 31 ust. 3 Konstytucji, który (…) 
wymienia wartości, które ów «interes publiczny» uosabiają (…). Ogólnie rzecz ujmując można przyjąć, 
że mówiąc o działaniu w imię jakiegoś dobra ponadindywidualnego (tj. w interesie publicznym, 
społecznym) zakłada się ujęcie go w postaci co najmniej jednej z sześciu wartości: 1) bezpieczeń
stwa prawnego, 2) porządku publicznego, 3) ochrony środowiska, 4) ochrony zdrowia publicznego, 
5) ochrony moralności publicznej, 6) wolności i praw innych osób. Katalog ten nie może być jednak 
uznany za wyczerpujący, ponieważ za wchodzące w skład «interesu publicznego» przyjmuje się i wiele 
innych wartości np. jawność życia publicznego, obronność państwa, pokojowy i bezpieczny przebieg 
zgromadzeń”.

5 M. Kania, Wykładnia przepisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach w kontekście przemian 
cywilizacyjnych, [w:] Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację 
publiczną, pod red. J. Zimmermanna, P. J. Suwaj, Warszawa 2013, s. 841–842. 

6 Np.: 
1)	 wprowadzenie w 2011 r. w Chicago, pierwotnie na czas odbywania szczytów G8 i NATO, prawa 

miejscowego, zgodnie z treścią którego zgromadzenie (nawet takie – co w amerykańskich wa

L�III



LIX

Wstęp

lacji prawnej zgromadzeń w skali światowej pozwala przypuszczać, że być może jesteśmy 
świadkami reinterpretacji znaczenia i istoty tej wolności. Być może to ostatni moment, by 
podjąć w doktrynie pogłębione badania nad kształtem jej reglamentacji w nowej, postpo
litycznej rzeczywistości tzw. demokracji medialnej7. Wobec doniosłości zagrożeń, z któ
rymi muszą borykać się rządy poszczególnych krajów, podejmowane są bowiem, niemal

runkach niespotykane – odbywające się na chodniku) nie tylko wymaga zezwolenia, ale dla 
uzyskania tego zezwolenia w przypadku „dużych parad” (large parade) należy wpłacić kaucję 
1 mln dolarów na wypadek zamieszek czy strat policyjnych. Na początku 2012 r. rozwiązanie 
to wprowadzono do odpowiednich uregulowań prawnych na stałe. Podwyższono jednocześnie 
radykalnie wysokość grzywny za tzw. pozbawione przemocy nieposłuszeństwo obywatelskie 
(Non-violent civil disobedience) z kwoty od 25 do 500 dolarów do przedziału 200–1000 dolarów; 
warto zauważyć, że przy braku definicji „dużej parady” niemal każde zgromadzenie może być za 
taką uznane (za: Y. Kunichoff, Emanuel’s ProtestSquashing „Sit Down and Shut Up” Ordinance 
Passes in Chicago, The Guardian 18.1.2012 r.);

2)	 wprowadzenie w 2012 r. w kanadyjskiej prowincji Quebec przepisów ustanawiających całko
wity zakaz protestów w najbliższej odległości od budynków uniwersyteckich i  jednocześnie 
wysokie grzywny za niewykonywanie poleceń policjantów podczas zgromadzenia, np. związanych 
z określeniem miejsca jego odbycia (za: R. Seymour, From Quebec to Spain, antiprotest laws are 
threatening true democracy, The Guardian 25.11.2013 r.);

3)	 projekt  wprowadzenia  w  Irlandii  prawa,  które  wprowadzałoby  obowiązek  zawiadomienia 
o zgromadzeniu aż 37 dni przed demonstracją, o ile w zgromadzeniu miałoby wziąć udział więcej 
niż 50 osób (za: V. Conway, Freedom of assembly threatened in Northern Ireland, The Guardian 
7.7.2010 r.). Projektowane zmiany zawarte były w tzw. Public Assemblies, Parades and Protests 
Bill (Northern Ireland), który został odrzucony na etapie prac parlamentarnych (za: Parades and 
Protests in Northern Ireland, Northern Ireland Human Rights Commission, Belfast 2013, s. 2);

4)	 projekt wprowadzenia na części terytorium Australii obligatoryjnego więzienia dla osób, które pro
testując przeciwko degradacji środowiska „naruszają biznes” (disrupt business; J. Sparrow, The right 
to protest is slowly being curtailed. Latest casualty: Tasmania, The Guardian 11.12.2013 r.);

5)  hiszpański projekt ustawy, której przepisy nakładałyby grzywnę w wysokości do 600 000 euro 
za demonstrowanie w pobliżu parlamentu bez zezwolenia. Projekt przewiduje także karę do 
30 000 euro za znieważenie (insult) policjanta podczas zgromadzenia (A. Kassam, Spanish go
vernment drafts strict antiprotest laws, The Guardian 21.11.2013 r.);

6)  w Hiszpanii proponuje się też wprowadzenie kary bezwzględnego, min. dwuletniego pozbawienia 
wolności dla osób, które zostaną uznane za winne aktów przemocy podczas zgromadzeń (F. Govan, 
Spain accused of „draconian” plans to clamp down on protests. The Telegraph 11.4.2013 r.).
7  Tradycyjna demokracja – jak słusznie zauważa np. R. Skarzyński – przechodzi do przeszłości, 

a jej miejsce zajmuje tzw. demokracja medialna. Jedną z jej cech jest to, że jednostka w coraz mniejszym 
zakresie uczestniczy w procesie podejmowania decyzji politycznych stając się przedmiotem totalnej 
manipulacji, której nie dostrzega, gdyż nie jest ona realizowana przez przymus bezpośredni, lecz przez 
informację i rozrywkę (R. Skarzyński, Koniec ideologii w demokracji medialnej, [w:] Doktryny poli
tyczne i prawne u progu XXI wieku, pod red. M. Maciejewskiego, M. Marszała, Wrocław 2002, s. 24). 
S. Newman zwraca ponadto uwagę na to, że mamy do czynienia z impasem współczesnej polityki, 
nastąpił bowiem kryzys legitymacji instytucji politycznych i dotychczasowych form reprezentacji 
demokratycznej; czasy postpolityczne ukazały „absolutny nihilizm w sercu nowoczesnej polityki 
parlamentarnej”. Jak trafnie ocenia sytuację ów Autor, doszło do zastąpienia dającej się zidentyfikować 
ideologicznej opozycji pomiędzy lewicą i prawicą – technokratyczną racjonalnością rządów, którą 
oparto na „obecnie raczej chwiejnym” neoliberalnym konsensusie ekonomicznym (S. Newman, The 
politics of postanarchism, Edinburgh 2010, s. 168). Wszystkie te zjawiska razem prowadzą do alie
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że na zasadzie faktów dokonanych, antydemokratyczne inicjatywy, które w przyszłości 
mogą być bardzo trudne do odwrócenia. Patrząc zatem z perspektywy praw jednostki, sy
tuacja też jest poważna. W szerszej perspektywie nie sposób nie zgodzić się z obserwacja
mi A. Błasia, który dostrzega, że realizowanie praw publicznych „pod opieką tworzonego 
dziś prawa administracyjnego, nieprzerwanie instrumentalizowanego, uwalnia mechani
zmy zbyt dużej niepewności i ryzyka co do tego, czy w ogóle uda się jednostce w danym 
momencie, w konkretnej sytuacji politycznej i ekonomicznej, swe publiczne prawo pod
miotowe zrealizować”8, przy czym: „państwo prawa, projektowane pierwotnie jako pań
stwo prymatu prawa, przekształca się w państwo prymatu ekonomii nad prawem i pry
matu polityki nad prawem”9.

Celowość podjęcia tematu wynika także z założenia, że ustalanie równowagi pomiędzy 
prawami uczestników zgromadzenia a prawami osób trzecich, np. użytkowników drogi 
publicznej, jest procesem – szczególnie w Polsce – niezakończonym. Mogą o tym świad
czyć poważne zmiany regulacji prawnej dokonane w Polsce w 2012 r., a co ważniejsze – 
powszechna krytyka tych zmian sugerująca, że wprowadzenie kolejnych modyfikacji jest 
tylko kwestią czasu (w kontekście przypuszczalnych modyfikacji administracyjnoprawnej 
regulacji zgromadzeń warto odnotować rozpoczęcie w styczniu 2014 r. prac parlamentar
nych nad kolejnymi propozycjami zmian ustawy z 5.7.1990 r. – Prawo o zgromadzeniach10). 
W tej sytuacji za najważniejsze zadanie współczesnej doktryny prawa administracyjne
go w sferze problematyki zgromadzeń, należy uznać wypracowanie równowagi pomię
dzy prawem uczestników zgromadzenia do zajmowania przestrzeni publicznej a prawami 
osób trzecich, np. prawem do bezpiecznej zmiany miejsca pobytu czy choćby do spokoju, 
a w przypadku użytkowników dróg publicznych – prawem do niezakłóconego korzystania 
z tych dróg. Uzyskanie takiej równowagi byłoby bez wątpienia korzystne zarówno dla peł
nej, jak i jednocześnie możliwie najmniej uciążliwej dla osób trzecich realizacji wolności 
zgromadzeń. Podjęcie pogłębionych badań nad problematyką kształtowania się regulacji 
prawnej zgromadzeń, połączonych z porównaniem tych procesów w Polsce i w innych 
krajach pozwoli sformułować przemyślane, racjonalne i umocowane w doświadczeniach 
innych państw postulaty de lege ferenda.

Za zaskakujące należy uznać, że wobec zarówno teoretycznej jak i praktycznej donio
słości problematyki zgromadzeń publicznych, jest ona w doktrynie prawa administracyj
nego podejmowana stosunkowo rzadko. Naturalnie należy w tym miejscu zwrócić uwagę 

nacji i utraty poczucia wspólnoty przez szerokie grupy społeczne, co bez wątpienia zwiększa napięcia 
i utrudnia utrzymanie bezpieczeństwa i porządku podczas zgromadzeń. 

8 A. Błaś, Prawo administracyjne wobec przemian we współczesnym państwie prawnym, [w:] Nowe 
problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, pod red. J. Bocia, A. Chajbowicza, Wrocław 
2009, s. 43.

9 A. Błaś,  Jednostka wobec administracji publicznej w przeobrażającym się państwie prawa, 
[w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, pod red. J. Filipka, BielskoBiała 2003, s. 31.

10 Propozycje zawarte w prezydenckim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgroma
dzeniach; projekt wpłynął do Sekretariatu Marszałka Sejmu RP 18.11.2013 r.; dokument dostępny na 
stronie: http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/9/2731/1/20131118_
projekt_ustawy.pdf (dostęp: 2.2.2014 r.).
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na znakomite pozycje monograficzne P. Czarnego, B. Nalezińskiego czy P. Suskiego11, jed
nak lista autorów podejmujących te złożone zagadnienia nie jest długa, a ich opracowania 
mają często charakter ograniczonych objętościowo fragmentów prac zbiorowych12 bądź 
wręcz artykułów prasowych13. Ponadto, autorzy ci skupiają się przede wszystkim na obo
wiązującym stanie prawnym, który w niniejszej rozprawie jest jedynie elementem szerszych 
rozważań związanych z kształtowaniem się regulacji prawnej, nie podejmują też szerszych 
badań prawnoporównawczych. Warto podkreślić, że w polskiej literaturze prawniczej nie 
ma pozycji monograficznych, których przedmiotem byłaby analiza zagadnień wolności 
zgromadzeń w krajach o anglosaskiej tradycji prawnej14; zupełnie brakuje opracowań kom
pleksowo podejmujących problematykę kształtowania regulacji prawnej zgromadzeń, które 
nie podlegają bądź częściowo tylko podlegają ogólnej regulacji zgromadzeń. Zagadnienia 
pozostające poza głównym nurtem badań w zakresie wolności zgromadzeń – np. zgroma
dzenia na terenach uczelni wyższych, zgromadzenia na terenach Pomników Zagłady, zgro
madzenia religijne, zgromadzenia podczas stanów nadzwyczajnych czy wreszcie proble
my dopuszczalności udziału osób wojskowych w zgromadzeniach, pozostają w literaturze 
nieopracowane; nie formułowano też dotąd postulatów de lege ferenda w odniesieniu do 

11 P. Czarny, B. Naleziński, Wolność zgromadzeń, Warszawa 1998; P. Suski, Zgromadzenia i im
prezy masowe, Warszawa 2010. Należy w tym miejscu wspomnieć także o wartościowej, aczkolwiek 
napisanej z perspektywy prawa karnego pozycji W. Kuleszy: Demonstracja, Blokada, Strajk (granice 
wolności zgromadzeń i strajku w polskim prawie karnym na tle prawa niemieckiego), Łódź 1991 
oraz o powstającej równolegle z niniejszym opracowaniem monografii S. Pieprznego, Bezpieczeństwo 
zgromadzeń publicznych. Aspekty administracyjnoprawne, Rzeszów 2013.

12 Por. np. A. Gronkiewicz, Wolność zgromadzeń publicznych, [w:] Prawne instytucje społe
czeństwa obywatelskiego (wybrane zagadnienia), pod red. G. Dobrowolskiego, Częstochowa 2012, 
s. 55–82; M. Jastrzębski, Administracyjnoprawna regulacja zgromadzeń publicznych, [w:] Współ
czesna administracja publiczna w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, polityczne i ekonomiczne, 
pod red. R. Bruskiego, J. Joachimowskiego, T. Kuczura, Toruń 2010, s. 212–234; A. Kasicka, Prawne 
aspekty reglamentacji zgromadzeń, [w:] Miejsce administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, pod red. M. Karpiuka, Warszawa 2012, s. 251–268; K. Kliszczyński, Wolność 
zrzeszania się i wolność zgromadzeń, [w:] Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, pod red. 
L. Koby, W. Wacławczyka, Warszawa 2009, s. 260–272; P. Mijal, Realizacja i ochrona konstytucyjnej 
wolności zgromadzeń w aspekcie praktycznym, [w:] Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, pod 
red. E. Całej-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicza, Toruń 2008, s. 218–232; W. Studziński, Wolność zgro
madzeń i stowarzyszania się, [w:] Prawa i wolności I i II generacji, pod red. A. Florczak, B. Bolechówa, 
Toruń 2006, s. 179–201; L. Wiśniewski, Wolność zgromadzeń, [w:] Prawa człowieka. Model prawny, 
pod red. R. Wieruszewskiego, Wrocław 1991, s. 715–735; A. Wróbel, Wolność zrzeszania się i wolność 
zgromadzeń, [w:] Szkoła praw człowieka, pod red. E. Łabęckiej, Warszawa 1998, s. 162–175.

13 Por. np. W. Jasiakiewicz, Zgromadzenie to nie mecz piłki nożnej, Rzeczpospolita 2012, Nr 1; 
A. Pałafij, Policja i zgromadzenia, Rzeczpospolita 1993, Nr 157; P. Winczorek, Ustawa o zgromadzeniach 
do poprawki, Rzeczpospolita 2012, Nr 13 i wiele innych.

14 Sygnalizacyjnej tylko analizie poddana została jedynie wolność zgromadzeń w Stanach Zjed
noczonych (w opracowaniu W. Sokolewicza, Wolność słowa, prasy, zgromadzeń, [w:] Prawa człowieka 
w Stanach Zjednoczonych, pod red. L. Pastusiaka, Warszawa 1985, s. 204–232). Opracowanie to 
w dużym stopniu utraciło jednak aktualność – z dzisiejszej perspektywy musi być ocenione jako 
tendencyjne. Jego Autor skupia się bowiem głównie na krytyce realiów tzw. burżuazyjnej demokracji, 
oceniając wybrane orzeczenia amerykańskich sądów z perspektywy walki klas; za groźbę dyskryminacji 
uznaje on np. objęcie ochroną jedynie zgromadzeń pokojowych (s. 228). 
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szczególnej regulacji prawnej zgromadzeń. W opracowaniach naukowych brakuje ponadto 
wyczerpujących analiz, których treścią byłaby ocena wpływu jednych rozwiązań w zakresie 
wolności zgromadzeń i wolności zrzeszania się na inne, nowsze. Dzięki przeprowadzeniu 
takiej analizy możliwa będzie odpowiedź na pytanie, czy w ramach kształtowania się regu
lacji zgromadzeń realizowana jest spójna polityka, czy zmiany są przemyślane i racjonalne, 
czy też związane raczej z realiami ideologicznymi w danym okresie15. 

Zasadność podjęcia tematu wynika też z niewielkiej liczby opracowań o charakterze 
krytycznym w stosunku do obowiązujących rozstrzygnięć w sferze administracyjnopraw
nej regulacji zgromadzeń. Wprawdzie po zmianach dokonanych w 2012 r. ocena regulacji 
– zarówno wśród prawników, jak i wśród publicystów – nie jest już jednoznacznie pozytyw
na, lecz od dokonania tych zmian minęło stosunkowo niewiele czasu i nie powstały jeszcze 
pogłębione opracowania literaturowe zawierające ich ocenę. Regulacja prawna zgromadzeń 
nie jest doskonała teraz i nie była taka przed zmianami – jak się wydaje, obowiązujące prze
pisy wymagają rewizji w zakresie wielu zagadnień, także tych najważniejszych, takich jak 
np. definiowanie zgromadzenia. Większość badań dotyczących istoty wolności zgromadzeń 
skupia się ponadto wyłącznie na wąsko pojmowanej treści tej wolności i przeprowadzana 
jest w oderwaniu od wpływu jej realizacji na prawa osób trzecich. Otwarte też pozostają 
takie problemy jak np. określenie formy reglamentacji zgromadzeń na drogach publicznych 
czy też zakresu uprawnień Policji w odniesieniu do zgromadzonych. Problemów jest sporo 
i podjęcie ich wnikliwej analizy jest potrzebne; celem niniejszego opracowania jest zatem 
m.in. zapełnienie luki w doktrynie prawa administracyjnego, co wydaje się tym bardziej 
potrzebne, że luka ta jest usytuowana w obrębie podstawowych praw i wolności człowieka. 
Jak się wydaje, problematyka zgromadzeń w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości 
społecznej i prawnej jest tak istotna i tak obszerna, że nawet kolejne monografie nie wy
czerpią w pełni możliwości podejmowania dalszych badań.

Podczas analizy odpowiednich aktów normatywnych, literatury i orzecznictwa szcze
gólną uwagę zwrócono na kształtowanie się regulacji w XX i XXI w., przy czym za pierw
sze rozwiązania polskie w dziedzinie współcześnie interpretowanej wolności zgromadzeń 
publicznych przyjęto rozwiązania wprowadzane w naszym kraju po odzyskaniu niepodle
głości w 1918 r. Przyjęcie stałych i jednocześnie identycznych ram czasowych wspólnych 
dla rozważań zawartych we wszystkich częściach pracy, nie było możliwe ze względu na 
zróżnicowanie tradycji prawnej badanych krajów. I tak, obowiązujące rozwiązania polskie 
kształtowały się zasadniczo na przestrzeni ostatnich „zaledwie” dwudziestu kilku lat, pod
czas gdy np. w Indiach podstawy reglamentacji zgromadzeń zawarto w akcie normatyw
nym pochodzącym z połowy XIX w., a w Wielkiej Brytanii do dzisiaj obowiązują niektóre 
przepisy jeszcze z XI� w.

Sformułowanie niekontrowersyjnych i przejrzystych tez niniejszej rozprawy jest stosun
kowo trudne w kontekście zasygnalizowanej wyżej złożoności zagadnień będących przed
miotem analizy. Można jednak sformułować w tym miejscu kilka istotnych refleksji:

15 Szerzej na temat kierunków rozwoju myśli politycznej w XIX i XX w. zob. H. Izdebski, Historia 
myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2007, s. 179–244.
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1)  powtarzające się problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas zgro
madzeń pozwalają sformułować tezę, że obowiązująca regulacja prawna zgromadzeń 
wymaga daleko idących zmian;

2)  zaskakujące zmiany w ustawie z 5.7.1990 r. – Prawo o zgromadzeniach16  wprowadzone 
ustawą z 14.9.2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach17 dowodzą, że nastą
piło zaostrzenie polskiej regulacji zgromadzeń. Można – jak się wydaje – sformułować 
tezę, że zmiany te są potrzebnym krokiem w dobrym kierunku pomimo tego, że są 
one sprzeczne z formułowanymi przez wiele lat w polskiej literaturze i orzecznictwie 
założeniami wolności zgromadzeń. Od początku bowiem lat 90. ubiegłego wieku wy
stępuje – tak w literaturze jak orzecznictwie – tendencja do absolutyzowania wolności 
zgromadzeń. W rezultacie została, jak się wydaje, zachwiana równowaga pomiędzy 
możliwością korzystania z badanej wolności, a podstawowymi prawami osób trzecich 
– prawa tych osób nie są obecnie chronione w wystarczającym stopniu. W świetle 
wstępnej analizy orzecznictwa możliwość zorganizowania zgromadzenia w każdych 
okolicznościach wydaje się ważniejsza niż bezpieczeństwo jego uczestników i osób 
trzecich;

3)  w oparciu o pobieżną analizę zagranicznej literatury i doniesienia medialne, można 
sformułować tezę, że zwiększanie głębi administracyjnej reglamentacji zgromadzeń 
jest zjawiskiem występującym nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach;

4)  analizowane w perspektywie historycznej zmiany poszczególnych rozwiązań w sferze 
wolności zgromadzeń nie były odpowiednio przygotowywane, a ich treść była wy
razem ulegania skrajnościom – co prowadziło do sinusoidalnie powtarzającego się 
zaostrzania i łagodzenia ograniczeń. Nie ulega jednak – jak się wydaje – wątpliwości, że 
obowiązującą ustawę PrZgr w większym stopniu można uznać za ewolucję rozwiązań 
przyjętych w II Rzeczypospolitej Polskiej, niż rozwiązań funkcjonujących w okresie 
obowiązywania ustawy z 29.3.1962 r. o zgromadzeniach18.
Do bezpośrednich celów pracy, oprócz wykazania prawdziwości sformułowanych wy

żej tez, należy również zaliczyć analizę następujących problemów badawczych:
1)  określenie zakresu dopuszczalnych ograniczeń wolności zgromadzeń w demokra

tycznym państwie prawa;
2)  dokonanie interpretacji prawa organizowania zgromadzeń nie tylko z punktu widzenia 

uczestników zgromadzenia, ale także z punktu widzenia praw osób trzecich – co za 
tym idzie – dokonanie oceny kształtu kompromisu pomiędzy możliwością korzystania 
z wolności zgromadzeń a konieczną ochroną praw osób trzecich w poszczególnych 
okresach historycznych;

3)  określenie skali i konsekwencji stosowania uregulowań szczególnych w przypadku 
zgromadzeń – w ujęciu historycznym i współcześnie;

16 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 397; dalej PrZgr.
17 Dz.U. z 2012 r. poz. 1115.
18 Dz.U. Nr 20, poz. 89 ze zm.
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4)  porównanie kierunków kształtowania się oraz obowiązującej regulacji prawnej  zgro
madzeń w Polsce i w wybranych krajach o anglosaskiej tradycji prawnej. Formułowane 
w tych krajach przepisy oraz rozstrzygnięcia tamtejszych sądów pozwolą – być może 
– ujrzeć w nowym świetle problematykę zakresu i głębi administracyjnej reglamen
tacji  tej wolności; być może wniosą też do polskiej, mocno osadzonej w systemie 
kontynentalnym, doktryny prawa administracyjnego nowe, nierozważane dotąd kon
cepcje – zarówno w zakresie rozwiązań systemowych, jak i szczegółowych. Trzeba 
też pamiętać, że kraje te rozpatrywane łącznie dysponują olbrzymim potencjałem 
społecznoekonomicznym, kulturalnym oraz militarnym i mają istotny, o ile nie de
cydujący wpływ na rozwój uregulowań prawa międzynarodowego, także w zakresie 
praw i wolności politycznych, co przekłada się ostatecznie na kształt rozwiązań krajo
wych, również w Polsce. Za uzasadnione uznano przeprowadzenie wnikliwej analizy 
rozwiązań dotyczących zgromadzeń w:
a)   Wielkiej Brytanii – z racji głęboko ugruntowanych historycznie podstaw ochrony 

praw i wolności o charakterze politycznym, a także z racji możliwości oceny do
puszczalnej skali odrębności regulacji prawnej zgromadzeń w ramach jednego 
państwa (w Wielkiej Brytanii odrębne regulacje w zakresie wolności zgromadzeń 
występują w Anglii  i Walii, w Szkocji oraz w Irlandii Północnej). Potencjalnie 
szczególnie interesujące wydają się rozwiązania funkcjonujące w Irlandii Północnej 
– ze względu na skomplikowane realia politycznospołeczne skutkujące wyjąt
kowymi utrudnieniami w takim ukształtowaniu regulacji, które, z jednej strony, 
zapewniałoby realizację wolności zgromadzeń, a z drugiej strony, gwarantowałoby 
utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego;  

b)   Stanach Zjednoczonych – z racji m.in. doniosłości orzecznictwa amerykańskiego 
Sądu Najwyższego w sprawach zgromadzeń, która znacznie przekracza admini
stracyjne granice kraju; tezy rozstrzygnięć tego Sądu szeroko komentowane są nie 
tylko w literaturze amerykańskiej, ale także w literaturze wielu innych krajów;

c)   Indiach – ze względu na zupełnie odmienną – zarówno od krajów stricte anglo
saskich, jak i Polski – historię i kulturę tego azjatyckiego mocarstwa, będącego 
jednocześnie największym liczebnie demokratycznym państwem świata; analiza 
rozwiązań indyjskich pozwoli być może odpowiedzieć na pytanie, na ile uniwer
salne są podstawowe założenia wolności zgromadzeń;

5)   przedstawienie  i  dokonanie  oceny  propozycji  zmian  PrZgr  zawartych  w  ustawie 
z 2.4.2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach oraz ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym, a także prezydenckich propozycji zmian z 2011 r. i 2013 r.;

6)   poprzedzone weryfikacją, w kontekście regulacji prawnomiędzynarodowych, orzecz
nictwa ETPCz oraz regulacji obowiązujących w innych krajach, sformułowanie au
torskich postulatów zmian w dziedzinie administracyjnej reglamentacji zgromadzeń 
w Polsce.



LX�

Wstęp

Dla realizacji wyżej określonych celów i zadań, praca została podzielona na siedem 
rozdziałów. Pierwsze cztery zawierają rozważania na temat regulacji polskiej i obejmują 
zagadnienia:
1)   kształtowania się ogólnej regulacji zgromadzeń w II RP i w PRL (rozdział II);
2)   kształtowania się ogólnej regulacji zgromadzeń w III RP (rozdział III);
3)   kształtowania się szczególnej regulacji prawnej zgromadzeń w Polsce (rozdział I�).

W ramach problematyki kształtowania się szczególnej regulacji prawnej zgromadzeń 
w Polsce, wyodrębniono zagadnienia:
1)   zgromadzeń odbywających się w szczególnych miejscach, w tym zgromadzeń na dro

gach publicznych, zgromadzeń na terenie szkół wyższych oraz zgromadzeń na terenie 
Pomników Zagłady (rozdział I� § 1);

2)   zgromadzeń odbywających się w szczególnym czasie, w tym zgromadzeń w stanach 
nadzwyczajnych oraz zgromadzeń przedwyborczych (rozdział I� § 2);

3)   zgromadzeń o charakterze religijnym (rozdział I� § 3);
4)   udziału żołnierzy w zgromadzeniach (rozdział I� § 4). 

Kolejne  trzy  rozdziały  to analiza obowiązującej  regulacji prawnej  zgromadzeń 
w Wielkiej Brytanii (rozdział �), w Stanach Zjednoczonych (rozdział �I) oraz w Indiach 
(rozdział �II). W rozdziałach tych podjęto także wątki kształtowania się odpowiednich 
przepisów w tych krajach. W rozprawie nie podjęto natomiast szerzej problematyki hi
storycznych, społecznych, a także ekonomicznych uwarunkowań zmian, jakim podlegało 
prawo omawianych państw uznając, że zagadnienia te wykraczałyby poza przyjęty zakres 
badań; ponadto są one już przedmiotem licznych opracowań naukowych19.

Przyjęcie określonej wyżej konstrukcji pracy, a w szczególności umiejscowienie analizy 
regulacji zagranicznych w odrębnych rozdziałach, jest uzasadnione istotnymi różnicami 
systemowymi pomiędzy rozwiązaniami polskimi a brytyjskimi, amerykańskimi czy obo
wiązującymi w Indiach. Trzeba bowiem pamiętać, że w krajach tych zakres ograniczeń praw 
i wolności kształtowany jest nie tylko przez akty normatywne pisane, ale także –w więk
szym lub mniejszym stopniu – poprzez common law. Ponadto, w Stanach Zjednoczonych, 
z uwagi na federalny charakter państwa, nie sposób wskazać jednolitej regulacji odnoszącej 
się do wolności zgromadzeń. Technicznie w ramach jednego opracowania wykonalna jest 
jedynie analiza konstytucyjnych gwarancji wolności zgromadzeń w tym kraju oraz, deter
minującego granice dopuszczalnych ograniczeń tej wolności stanowionych na szczeblach 
stanowych i lokalnych, orzecznictwa amerykańskiego Sądu Najwyższego20. Rozdzielenie 
analizy rozwiązań funkcjonujących w poszczególnych krajach w odrębnych rozdziałach 

19 Por. H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 2000; L. M. Friedman, A history of American 
law, New York 1985; R. P. Green Jr., H. E. Cheatham, The American Civil Rights Movement. A Docu
mentary History, Manchester 2010; D. E. Kirkby, C. Coleborne (red.), Law, History, Colonialism. The 
Reach of Empire, Manchester 2001; A. C. Banerjee, English law in India, New Delhi 1984.

20 W Stanach Zjednoczonych prawo decydowania o lokalnej polityce, prawie, finansach oraz struk
turze władzy mają społeczności działające na podstawie tzw. home rule (K. Maćkowska, Kształtowanie 
się reguły home rule w Stanach Zjednoczonych, [w:] Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych 
nauce prawa i postępowania administracyjnego, pod red. S. Wrzoska, M. Domagały, J. Izdebskiego, 
T. Stanisławskiego, Lublin 2010, s. 44). 
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pozwoliło – jak się wydaje – na zwiększenie przejrzystości opracowania i dokonywanie 
kompleksowych ocen tamtejszych rozwiązań. Warto w tym miejscu zaznaczyć też, że duża 
objętość fragmentów dotyczących regulacji prawnej zgromadzeń w innych krajach wyni
ka z tego, że analiza tamtejszych rozwiązań jest analizą nie tylko obowiązującego stanu 
prawnego, ale także – choć w mniejszym stopniu niż w części traktującej o prawie pol
skim – kształtowania się odpowiednich przepisów; w przypadku np. rozdziału dotyczą
cego Wielkiej Brytanii trzeba pamiętać po pierwsze o tym, że dokonano analizy porów
nawczej de facto trzech systemów administracyjnej reglamentacji zgromadzeń, a ponadto 
o tym, że odpowiednie uregulowania „rozrzucone” są w znacznie większej liczbie aktów 
normatywnych niż w Polsce.  

Praca ma charakter analizy głównie dogmatycznej, wykorzystującej przede wszyst
kim – obok licznych pozycji literaturowych i orzecznictwa – akty normatywne tworzą
ce system polskiej administracyjnoprawnej regulacji zgromadzeń w latach II RP oraz po 
II wojnie światowej. Podobną metodę przyjęto w odniesieniu do regulacji prawnej zgroma
dzeń w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w Indiach, z tym, że zakres wykorzy
stania orzecznictwa w krajach common law, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych, 
jest relatywnie szerszy. Szczegółowo przeanalizowano także orzecznictwo ETPCz. W celu 
mocniejszego zaakcentowania orzeczeń, które uznano za podstawowe dla rozwoju inter
pretacji istoty wolności zgromadzeń w poszczególnych krajach i okresach historycznych, 
przyjęto koncepcję całościowej ich analizy w wyodrębnionych fragmentach poszczegól
nych rozdziałów opracowania. Pozwoliło to, jak się wydaje, lepiej zrozumieć skompliko
wane nieraz niuanse stanów faktycznych stanowiących podstawę rozstrzygnięć, a przede 
wszystkim lepiej zrozumieć problemy wolności zgromadzeń w praktyce i procesy zmian 
postrzegania tej wolności przez sądy w danym stanie prawnym, co z kolei nie pozostawa
ło bez wpływu na zmiany stanu prawnego w przyszłości. Dla zwiększenia merytorycznej 
wartości opracowania i jego przejrzystości – bez namiernego rozbudowywania objętości 
– zastosowano system bardzo niekiedy rozbudowanych przypisów. 

Bartosz Kołaczkowski
Poznań, kwiecień 2014 r. 


