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Szczecin, 30 maja 2017 r. 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska 

Watchdog Polska 

ul. Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa 

311/BW/SOWP/2017/SOBW 

Rada Gminy Wejherowo 

os. Przyjaźni 6 

84-200 Wejherowo 

 

WNIOSEK W ROZUMIENIU ART. 241 KODEKSU POSTĘPOWANIA 

ADMINISTRACYJNEGO 

w sprawie poszanowania prawa wstępu na posiedzenia Rady Gminy Wejherowo oraz 

rejestrowania dźwięku i obrazu 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi niniejszym wniosek w 

rozumieniu art. 63 Konstytucji RP oraz art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, w 

którym zwraca się z wnioskiem o poszanowanie konstytucyjnego uprawnienia do 

rejestrowania obrad organu władzy publicznej, pochodzącego z powszechnych wyborów, 

jakim jest Rada Gminy Wejherowo. 

 

UZASADNIENIE 

I. 

15 lutego 2017 r. Artur Czaja, radny Rady Gminy Wejherowo, prowadził na żywo 

transmisję z Rady Gminy Wejherowo. Nagranie zostało zamieszczone na Facebook’u 

https://www.facebook.com/radnyarturczaja/videos/1192866534163875/. To prawie 55-

minutowe nagranie, które zarejestrowało tę część obrad, podczas której omawiano kwestie 

związane ze zmianą organizacji szkół w gminie. 

24 kwietnia 2017 r. wystosowano do Artura Czai „Wezwanie do zaniechania naruszeń 

dóbr osobistych”, podpisane przez 17 osób – radnych Rady Gminy Wejherowa. W piśmie 

wezwano radnego do „niezwłocznego zaniechania naruszeń naszych dóbr osobistych w 

postaci dobrego imienia mojej osoby i ochrony wizerunku”.  

II. 

Artykuł 61 ust. 1 Konstytucji RP stanowi podstawę prawa do informacji o, przede 

wszystkim, działalności organów władzy publicznej (takim jest Rada Gminy Wejherowo) 

oraz osób pełniących funkcje publiczne (takimi są radne i radni Rady Gminy Wejherowo). Co 

istotne, zgodnie z art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, „Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje 

https://www.facebook.com/radnyarturczaja/videos/1192866534163875/
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dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej 

pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu”. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do 

informacji publicznej obejmuje uprawnienia m.in. do dostępu do posiedzeń kolegialnych 

organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. 

Artykuł 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, posiedzenia kolegialnych 

organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne. 

Ponadto, zgodnie z art. 11b ustawy o samorządzie gminnym, działalność organów gminy 

jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw (art. 11b ust. 1 ustawy). 

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 (art. 11b ust. 2 ustawy). Dodać należy, że 

lokalne prawo w tym zakresie nie może zawierać ograniczeń konstytucyjnego prawa do 

informacji, a może dotyczyć tylko kwestii technicznych, związanych z jego realizacją. 

III. 

Nagrywanie przebiegu sesji Rady Gminy (niezależnie, czy przez członka tego organu, tj. 

radnego, czy też przez osobę spoza) jest czynieniem użytku z konstytucyjnie 

zagwarantowanego prawa. Nie można czynić z tego zarzutu, jak i z tego powodu, że nie 

poinformował radnych o nagrywaniu. Nie jest ono uzależnione od wyrażenia przez ich zgody, 

gdyż już w Konstytucji RP przesądziła o jawności posiedzeń kolegialnych organów władzy 

publicznej, pochodzących z powszechnych wyborów. Rejestrowanie posiedzeń rady gminy 

nie jest w żaden sposób działaniem bezprawnym. 

 

W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie. 


