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BEZPIECZNE STADIONY 

FRAGMENTY U.O.B.I.M  

Dz. U. z dnia 12 października 2011 r. 
 

 

Art. 1. Ustawa określa: 

  1)   zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez 

masowych; 

  2)   warunki bezpieczeństwa imprez masowych; 

  3)   zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych; 

  4)   zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa 

imprez masowych; 

  5)   zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze 

zorganizowaniem imprez masowych. 

 

Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do nieodpłatnych imprez masowych 

organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek 

organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra 

Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw 

wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do 

spraw kultury fizycznej i sportu, jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej w 

rozumieniu niniejszej ustawy. 

 

 



 

     
 

 

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

  1)   imprezie masowej - należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-rozrywkową, 

masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, o których mowa w pkt 2-4,  

 

z wyjątkiem imprez: 

 

a)  organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, 

bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach, 

b)  organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi 

szkołami i placówkami, 

c)  organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, 

d)  sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych, 

e)  sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i 

nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym, 

f)  zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników 

-jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć; 

 

  2)   imprezie masowej artystyczno-rozrywkowej - należy przez to rozumieć imprezę o 

charakterze artystycznym lub rozrywkowym, która ma się odbyć: 

a)  na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym 

przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora 

miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami 

dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000, 

b)  w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy 

masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony 

przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500; 



 

3)masowej imprezie sportowej - należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu 

współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na: 

a)  stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez 

organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz 

przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000, a w przypadku 

hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie 

mniej niż 300, 

b)  terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych 

przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1.000; 

  4)   meczu piłki nożnej - należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu 

współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną 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 1.000; 

5)   imprezie masowej podwyższonego ryzyka - należy przez to rozumieć imprezę masową, w 

czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi 

doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia 

aktów przemocy lub agresji; 

  6)   czasie trwania imprezy masowej - należy przez to rozumieć okres od chwili udostępnienia 

obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia przez nich tego 

obiektu lub terenu; 

  7)   liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej - należy przez to rozumieć liczbę 

udostępnionych przez organizatora miejsc na stadionie, w innym obiekcie niebędącym 

budynkiem, hali sportowej albo w innym budynku lub na terenie umożliwiającym 

przeprowadzenie imprezy masowej, ustaloną na podstawie przepisów prawa budowlanego i 

przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej; 

  9)   organizatorze - należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę masową;  



 

Bezpieczeństwo imprez masowych 

Art. 5. 1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej 

organizator. 

2. Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie: 

  1)   zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie; 

  2)   ochrony porządku publicznego; 

  3)   zabezpieczenia pod względem medycznym; 

  4)   zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi 

tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i 

sanitarnymi. 

3. Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, a w zakresie 

określonym w tej ustawie i innych przepisach także na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, 

wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony 

przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na 

obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i 

organach. 

Art. 6. 1. Organizator zapewnia: 

  1)   spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w 

przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej; 

  2)   udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika 

do spraw bezpieczeństwa; 

  3)   pomoc medyczną; 

  4)   zaplecze higieniczno-sanitarne; 

  5)   wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb 

ratowniczych i Policji; 

  6)   warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w 

zabezpieczeniu imprezy masowej; 

  7)   sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy 

masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych; 

  8)   wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej. 

 



 
W 2011 r. Zespół Przewodników Psów 

Służbowych tworzyło 4 policjantów, w 

tym: 

  

1 asystent i 3 przewodników psów.  

  

  

 

2. Liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej określa się w następujący 

sposób: 

  1)   w przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka - 

co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być 

obecne na imprezie masowej, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby 

informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20 % ogólnej liczby 

członków służb stanowią członkowie służby porządkowej; 

  2)   w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka - co najmniej 15 członków służb: 

porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co 

najmniej 2 członków służb: porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, 

przy czym nie mniej niż 50 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby 

porządkowej. 

3. Organizator opracowuje i udostępnia osobom uczestniczącym w imprezie masowej 

regulamin obiektu (terenu) oraz regulamin imprezy masowej zawierający warunki 

uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych. 

 

4. Organizator opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub 

innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres 

niezbędnych elementów instrukcji, o której mowa w ust. 4, biorąc pod uwagę zapewnienie 

bezpieczeństwa imprezy masowej. 
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Art. 7. W przypadku organizacji imprezy masowej zakwalifikowanej jako impreza masowa 

podwyższonego ryzyka liczby udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób 

wynoszą nie mniej niż: 

  1)   300 - dla stadionu, innego obiektu niebędącego budynkiem lub terenu umożliwiającego 

przeprowadzenie imprezy masowej; 

  2)   200 - dla hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy 

masowej; 

  3)   200 - dla meczu piłki nożnej. 

Art. 8. 1. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w 

sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać 

postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej. 

2. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej 

uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 

wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

Art. 9. Organizator lub podmiot przez niego uprawniony podczas sprzedaży biletów wstępu 

na imprezę masową może zażądać od kupującego okazania dokumentu 

potwierdzającego jego tożsamość, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1. 

Art. 10. Organizator masowej imprezy sportowej, innej niż wymieniona w rozdziale 3, może 

odmówić na nią wstępu i przebywania osobie, której dane znajdują się w bazie danych, o 

której mowa w art. 37 pkt 2, lub objętej zakazem klubowym lub zakazem 

 



 

(Dz. U. z dnia 12 października 2011 r.) 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 

504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021) wprowadza się następujące zmiany: 

  1)   w art. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2)  imprezie masowej artystyczno-rozrywkowej - należy przez to rozumieć imprezę o charakterze 

artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego 

na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 

3 m, która ma się odbyć: 

a)   na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym 

przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora 

miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami 

dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, 

b)   w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w 

których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, 

wynosi nie mniej niż 500;"; 

2)   w art. 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4.  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania 

dotyczące zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej, mając na uwadze 

liczbę uczestników imprezy, jej rodzaj, a także zapewnienie bezpieczeństwa jej uczestników."; 

  3)   w art. 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

"2a.  Jeżeli regulamin imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej przewiduje zmienną liczbę 

uczestników tej imprezy, liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej na tej 

imprezie ustala się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, przy czym organizator może 

ustalać liczebność tych służb proporcjonalnie do liczby osób obecnych na imprezie zgłoszonej 

w harmonogramie udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz w 

harmonogramie opuszczania przez nich tego obiektu lub terenu."; 

  4)   w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

http://10.11.0.70/lex/index.rpc
http://10.11.0.70/lex/index.rpc
http://10.11.0.70/lex/index.rpc
http://10.11.0.70/lex/index.rpc


 

"2.  Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej 

uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, 

wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, 

środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem art. 8a."; 

  5)   po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

"Art. 8a. 1.  Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, 

dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie 

więcej niż 3,5% alkoholu. 

2.   Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych mogą odbywać się wyłącznie 

w miejscach do tego wyznaczonych. 

3.   Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą być prowadzone wyłącznie przez 

podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 

2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.2)). 

4.   Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych w twardych opakowaniach, w 

szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane 

niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. 

5.   Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator 

dołącza informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, 

podawane lub spożywane napoje alkoholowe."; 

  6)   w art. 13: 
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 2d.   Osobie uczestniczącej w meczu piłki nożnej nadaje się wyłącznie jeden 

numer identyfikacyjny ważny nie dłużej niż 5 lat od dnia wydania. Systemy, o 

których mowa w ust. 2a, zapewniają, że numery identyfikacyjne nadawane przez 

administratorów danych, o których mowa w ust. 2b, są zindywidualizowane i 

niepowtarzalne.", 

 

5.  8)   w art. 15 a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2.  Na bilecie wstępu na mecz piłki nożnej lub na innym dokumencie 

uprawniającym do przebywania na nim umieszcza się dane, o których mowa w art. 

13 ust. 4 pkt 1 i 4, a w przypadku braku numeru identyfikacyjnego dane, o których 

mowa w art. 13 ust. 4 pkt 1 i 3, oraz numer miejsca siedzącego, którego dotyczy 

ten bilet lub dokument uprawniający do przebywania na meczu.", 
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  13)  w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2.  Organizator imprez masowych przeprowadzanych w trybie, o którym mowa w ust. 1, 

przekazuje na 14 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia, właściwym ze 

względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej komendantom powiatowym 

(rejonowym, miejskim) Policji i komendantom powiatowym (miejskim) Państwowej 

Straży Pożarnej, dysponentowi zespołów ratownictwa medycznego oraz państwowemu 

inspektorowi sanitarnemu informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 26 

ust. 1 pkt 4-6."; 

  14)  w art. 31: 

a)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

"2a.  Wykonując czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, organ może korzystać z sił i 

środków właściwego miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) 

Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta 

zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego.", 

b)  w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

"W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków określonych w 

zezwoleniu, organ wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor 

natychmiastowej wykonalności, o czym niezwłocznie powiadamia właściwego 

wojewodę."; 

  15)  w art. 34 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  zakazać przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności na całym 

obiekcie lub w jego wydzielonych sektorach;"; 
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  16)  po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu: 

"Art. 34a. 1.  Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, przerwać imprezę masową, 

jeżeli jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu osobom albo mieniu w znacznych 

rozmiarach, a działania podejmowane przez organizatora są niewystarczające do 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

2.   Wydając decyzję, wojewoda bierze pod uwagę również zagrożenie bezpieczeństwa, które 

może spowodować przerwanie imprezy masowej. 

3.   Decyzji o przerwaniu imprezy masowej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

4.   O treści decyzji wojewoda zawiadamia niezwłocznie organizatora imprezy masowej oraz 

odpowiednie podmioty wymienione w art. 25 ust. 1. 

5.   Decyzję doręcza się organizatorowi w terminie 7 dni od dnia przerwania imprezy 

masowej."; 

  17)  w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2.  Komendant gromadzi i przetwarza informacje dotyczące imprez masowych innych niż 

masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej, w zakresie obejmującym dane o 

osobach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, oraz o terminach i miejscach 

przeprowadzania tych imprez."; 

  18)  w art. 38 w ust. 1 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w 

brzmieniu: 

"17)  minister właściwy do spraw kultury fizycznej."; 

  19)  po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu: 

"Art. 45a.   Komendant niezwłocznie przekazuje podmiotowi prowadzącemu centralę 

monitorowania, określoną w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza 

zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, informacje o miejscu i terminach 

imprez masowych w zakresie dotyczącym poszczególnych osób, o których mowa w art. 22 

ust. 1 pkt 1 lit. a, w stosunku do których orzeczono obowiązek przebywania w czasie trwania 

imprezy masowej w określonym miejscu stałego pobytu."; 

  20)  art. 54-56 otrzymują brzmienie: 
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Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, 

regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby 

porządkowe lub służby informacyjne, 

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł. 

2.   Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania: 

1)   imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności; 

2)   masowej imprezy sportowej przebywa w sektorze innym niż wskazany na 

bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie 

masowej i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej. 

Art. 55.   Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię 

Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, 

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł. 

Art. 56.   Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej 

napoje alkoholowe, 

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł."; 

  21)  po art. 57 dodaje się art. 57a w brzmieniu: 

"Art. 57a.   Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa 

elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego 

utrudnienia rozpoznania osoby, 

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł."; 

  22)  w art. 58:  
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a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2.  Kto, organizując imprezę masową, nie zachowuje wymogów i warunków 

bezpieczeństwa określonych w art. 5 ust. 2 lub w art. 6 ust. 1, 

podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych.", 

b)  dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3.  Tej samej karze podlega, kto będąc członkiem służby porządkowej lub służby 

informacyjnej, przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązków 

powoduje zagrożenie bezpieczeństwa imprezy masowej."; 

  23)  w art. 60 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a.  Kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na 

teren, gdzie prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby 

uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

roku."; 

  24)  art. 61 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 61.  Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej prowokuje 

kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu tej imprezy, 

podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia 

wolności."; 

  25)  art. 63 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 63.  Postępowanie w sprawach o wykroczenia określone w art. 54-57a 

prowadzi się na podstawie przepisów o postępowaniu przyspieszonym, o którym 

mowa w rozdziale 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w 

sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.3))."; 
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