Ustawa
z dnia …… r.
o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw

Art. 1 W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2019 poz. 631 t.j. z
dnia 2019.04.03) wprowadza się następujące zmiany:

a) Art. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustawa reguluje zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania
zgromadzeń, a także zasady ograniczeń w organizowaniu oraz odbywaniu zgromadzeń.”

b) W art. 4 dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące
brzmienie: „3. W trakcie zgromadzenia zabrania się:
a) posiadania i wykorzystywania jakichkolwiek materiałów, których treść odwołuje
się do zagadnień wymienionych w art. 10 ust. 2 ustawy;
b) wykorzystywania

symboli

religijnych

oraz

przedmiotów

związanych

z

praktykowaniem obrzędów religijnych w sposób mogący obrazić uczucia religijne
innych osób, w tym poprzez ich artystyczne przetworzenie,
c) wykorzystywania religii lub nawiązań do religii w kontekście zagadnień
wymienionych w art. 10 ust. 2 ustawy;
d) posiadania i wykorzystywania jakichkolwiek przedmiotów o erotycznym lub
seksualnym charakterze, w szczególności przedmiotów imitujących narządy
rozrodcze,
e) posiadania i wykorzystywania artystycznie przetworzonych godła lub barw
narodowych w związku z zagadnieniami, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy,
f) posiadania i wykorzystywania artystycznie przetworzonych symboli historycznych
lub przedmiotów związanych z historią Polski w związku z zagadnieniami, o
których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy,
g) uczestnictwa w przebraniach o erotycznym lub seksualnym charakterze,
h) uczestnictwa nago,

i) wszelkich zachowań oraz działań godzących w moralność publiczną, w tym w
szczególności mogących zgorszyć lub zdemoralizować dzieci lub młodzież w wieku
do lat 18”
c) Art.

10

ust.

2

otrzymuje

następujące

brzmienie:

„Cel zgromadzenia nie może dotyczyć”
a) kwestionowania

małżeństwa

jako

związku

kobiety

i

mężczyzny,

b) propagowania rozszerzenia instytucji małżeństwa na osoby tej samej płci,
c) propagowania związków osób tej samej płci lub związków składających się z więcej
niż dwóch osób,
d) propagowania traktowania związków osób tej samej płci lub związków
składających się z więcej niż dwóch osób w sposób uprzywilejowany,
e) propagowania rozwiązań prawnych mających na celu uprzywilejowanie związków
osób tej samej płci,
f) propagowania możliwości przysposabiania dzieci przez osoby tej samej płci,
g) propagowania

orientacji

seksualnych

innych

niż

heteroseksualizm,

h) propagowania płci jako bytu niezależnego od uwarunkowań biologicznych,
i) propagowania aktywności seksualnych dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18
roku życia,

d) W art. 10 dodaje się ustęp 2a, którzy otrzymuje następujące brzmienie:

„Przez

propagowanie

rozumie

się

wszelkie

formy

upowszechniania,

rozpowszechniania, agitowania, lobbowania, twierdzenia, oczekiwania, żądania,
zalecania, rekomendowania bądź promowania.”
e) Dotychczasowa treść art. 10 ust. 2 zostaje przeniesiona do art. 10 ust. 3.
f) W art. 10 dodaje się ustęp 4, do którego zostaje przeniesiona dotychczasowa treść art.
10 ust. 3.

g) Art. 14 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4
lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie
naruszają przepisy karne albo cel zgromadzenia dotyczy co najmniej jednego z
zagadnień, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy;”

h) Art. 26 otrzymuje następujące brzmienie:

„Do zgromadzeń, o których mowa w art. 21, przepisy art. 12, art. 13, art. 17 i art. 19
ust. 1, 5 i 7 stosuje się odpowiednio, natomiast przepisy art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust.
2, art. 14 pkt 1), art. 15 oraz art. 16 wprost.”

i) Art. 26a ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„We wniosku, o którym mowa w ust. 1, organizator podaje uzasadnienie celu
cyklicznego organizowania zgromadzeń ze wskazaniem liczby i terminarza ich
organizacji. Cel zgromadzenia nie może dotyczyć zagadnień wymienionych w art. 10
ust. 2.”

Art. 2 W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U.2019.1509 t.j. z dnia 2019.08.12) wprowadza
się następujące zmiany:

a) Art. 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa,
przewidzianą w odrębnych przepisach, w tym w ustawie regulującej zasady
organizowania i odbywania zgromadzeń.”

