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KONSTYTUCJA R.P. 

ART. 61 UST. 2 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. 

 

USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Art. 18 [Jawność i dostępność posiedzeń kolegialnych organów władzy 
publicznej] 

1. Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych 
wyborów są jawne i dostępne. 
2. Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa w 
ust. 1, są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na 
ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi. 
3. 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. 
4. 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. 19 [Protokoły lub stenogramy obrad; materiały audiowizualne lub 
teleinformatyczne rejestrujące obrady] Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, 
sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i 
udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady. 

Art. 20 [Udostępnianie informacji przez władze lokalne] Przepisy art. 18 i 19 stosuje 
się odpowiednio do pochodzących z powszechnych wyborów kolegialnych organów jednostek 
pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego i ich kolegialnych organów pomocniczych. 

Art. 3 [Zakres prawa do informacji publicznej] 

1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: 

3)  dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z 

powszechnych wyborów. 

 

 
 
USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM  

Art. 11b [Jawność] 

1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z 
ustaw. 
2. 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. 
3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy. 
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Z ANALIZY POWYŻSZYCH PRZEPISÓW WYNIKAJĄ NASTĘPUJĄCE ZASADY:  
 

1. Obrady komisji rady są jawne i ogólnie dostępne, co wynika z art.  18 

ust. 21 UDIP w związku z art. 11b ust. 22 USG 

2. Komisje rady mają obowiązek zapewnić dostęp do protokołów 

z posiedzeń, co wynika z treści art. 19 ust. 13 UDIP 

3. Nie istnieje prawny obowiązek transmitowania na żywo obrad 

komisji  

4. Nie istnieje prawny obowiązek nagrywania przebiegu obrad komisji 

5. Rada gminy może w drodze regulacji statutowej postanowić 

o transmitowaniu przebiegu obrad co wynika z treści art. 18 ust. 3 zd. 24 

UDIP.  

6. Rada gminy może w drodze regulacji statutowej postanowić 

o nagrywaniu przebiegu obrad komisji– taka możliwość wynika z  treści 

art. 18 ust. 3 zd. 25 UDIP.  

7. Nie istnieje podmiotowe prawo domagania się, by każdy obecny 

w trakcie obrad komisji mógł nagrywać jej przebieg.  

a) O prawie do nagrywania przebiegu obrad komisji może 

zdecydować albo rada gminy w drodze konkretnego zapisu 

w statucie gminy lub regulaminie działania konkretnej komisji – co 

wynika z o wynika z art.  18 ust. 26 UDIP w 

b) Przy braku regulacji o prawie do nagrywania przebiegu obrad 

komisji może zdecydować przewodniczący komisji, chodź najlepiej 

by w tym zakresie uchwałę podjęła komisja – co wynika z art.  18 ust. 27 

UDIP.  

8. Wizerunek członków komisji nie podlega ochronie, gdyż są oni 
radnymi i wizerunek ten nie jest objęty ochroną jeżeli został 
utrwalony w trakcie i w związku z wykonywaniem funkcji członka 
komisji. Każdy członek komisji to radny, zatem osoba pełniąca 
funkcje publiczne. Wynika to z treści art. 81 ust. 2 pkt 18  prawa autorskiego.  

                                                           
1 Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa w ust. 1, są jawne i dostępne, o ile 
stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi. 
2 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. 
3 Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, 
chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady. 
4 W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń 
organów, o których mowa w ust. 1. 
5 W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń 
organów, o których mowa w ust. 1. 
6 Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa w ust. 1, są jawne i dostępne, o ile 
stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi. 
7 Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa w ust. 1, są jawne i dostępne, o ile 
stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi. 
8 2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 1)osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek 
wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, 
społecznych, zawodowych.  
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