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CZY MIESZKAŃCY MAJĄ PRAWO DO REJESTROWANIA DŹWIĘKU LUB OBRAZU 
PODCZAS POSIEDZEŃ KOLEGIALNYCH ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ? 

 

Tak, gdyż posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej są jawne, więc 
możliwość ich rejestrowania wynika z tej jawności. 
Uzasadnienie 
Zasada jawności życia publicznego wyrażona została w art. 61 Konstytucji RP, który 
między innymi stanowi: "Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności 
organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje 
również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego 
i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim 
wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub 
majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do 
dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej 
pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. 
Ograniczenie prawa do informacji może nastąpić wyłącznie ze względu na określone 
w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz 
ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego 
państwa." Stosownie natomiast do art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym  działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności 
mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów gminy obejmuje 
w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady 
gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających 
z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy 
i komisji rady gminy (ust. 2 powołanego artykułu). 
 
Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej 
pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne. Organy, o których mowa 
w ust. 1 i 2, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające 
wykonywanie prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3. W miarę potrzeby zapewnia 
się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów, o których 
mowa w ust. 1. Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, o których mowa w ust. 
1 i 2, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego 
zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom (art. 18 ust. 3 i 4 ww. ustawy).  
 
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż prawo do rejestrowania dźwięku lub 
obrazu podczas posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej znajduje 
umocowanie w powołanych powyżej przepisach prawa. Prawo to może zostać 
ograniczone tylko w ściśle określonych przypadkach. 
 

 

 

 


