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PETYCJA 
w prawie nagrywania i publicznego udo tępniania 

przebiegu posiedzeń wszy ·tkich Komisji Rady Miasta Glil ice 

W imieniu Zjed1locze11ia Cltn.eścija,iskic/1 Rodzin zwracam się z petycją w sprawk 
nagrywania i udostępniania 11a stro11ie intemetowej Urzędu Miasta w Gliwicach i Biuletynk 
111/ormacji PublicZ11ej 11agra1i dźwiękowJ eh wszystldch posiedzel, wszystkich Komisji Rady 
Miasta Gliwice 

ZASADNIENIE 

Z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika co do zasady że 

działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Z 
przepi ów wynika, że jawno ść działanfa organów gminy obejmuje \ zczególności prawo 
obyvvateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia j ej komisji, a także 
dost<;pu do dokum ntów wynikających z \\ konywania zadań publicznych, tym proto ołów 
posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy (art. 11 b ustawy o samorządzi gminn_ m). 
Przebieg obrad rady gminy ma być obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrując eh. a 
mocy art. 20 usL lb usta „ o amorządzie gm.innym na podmiot t n nałożono obowiąze 

transmitowania i utrwalania. za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, j dnak wyłącznie 
w odnie ieniu do obrad rady gminy. Co więcej , jednostki samorządu terytorialnego b dą 
zobowiązane do udostępniania nagrań sesji rady w Biuletynie Informacji Pu licznej, na . tronie 
intern t wej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Podstawą przeł\ arzania j st w tym 
przypadku przepis prawa (art. 6 ust.1 c) RODO). Dodatkowo w art. 86 RODO okre ']ono relację 
między przetwarzaniem danych o obowych a publicznym dostępem do dokum ntów urz do eh. 
Zgodnie z ww. przepisem jeżeli posiadany przez organ dokument urzędowy zav. ·era dane osobowe, 
to mogą one zostać przez ten organ ujawnione zgodnie z prawem nii lub praw m pań tvva 
członkow kiego (dla pogodzenia pubHcznego dostępu do do umentów urzędowych z prawem do 
ochrony danych osobowych). Jeśli chodzi o komisje rady gminy takiego ob \"liązku ni ma w 
u tawie. ie można więc jak w przypadku sesji rady gminy oprzeć si na prze łance niezbędno ci 
do ,.vypelnienia obowiązku prawnego ciążącego na admini tratorze danych. 
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iemniej podstawą prawną przetwarzania takich danych staj się art. 6 ust 1 p e) RODO 
tj. przetwarzanie je t niezbędne do wykonania zadania realizowanego w intere i publiczn m lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratoro i. Opar i się na 
p rzes łance to realizacja zasady jawności działania organó gminy wyrażo nej w ustawi o 
samorządzie gminnym. Zasadę jawności realizujemy poprzez prawo do uzyskania informacj i, 

s tępu na posiedzenia komi j i rady, uzyskania do tępu do dokumentów nik ających z 
wykonywania zadań publicznych, w tym protokołó z posiedzeń komisji rad gminy ( jak art, 1 
lb u tawy o samorządzie gminnym). 

Jeś li organ zdecyduje ię na transmitowane, utrwalane i udostępniane za pomocą urządzeń 
reje trujących obraz i dż-v.rięk także w odni ieniu do po iedzeń komisji r dy gminy to powinien 
zapewnić ochron prywatności osobom fizyczn m obecnym na posiedzeniu komi.Ji, na tvch 
samych zasadach co w przypadku sesji rady gminy. i można ro zciągać ja"' ości danych 
o obowych o ób pełniących funkcje publiczne (dane maj ące z iązek z pełni oną funkcją) na dane 
o obowe o ób prywatnych, tylko dlatego, że są one uczestnikami obrad komisji rad !,1m in • . 
Problem musimy rozpatrywać przy uwzględnieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i pra\\ ach 
pokrewnych, zgodnie z którym nie wymaga zezwolenia rozpow zechnianie wizerunku: 

- osoby powszechnie znanej jeżeli wi erunek wykonano w związku z p łnie niem przez ni ą 

funkcji publicznych. w szczególności polityczny h. społecz nych. zawod0\\., eh a także 
- osoby stanowiącej jedynie szczegół cało ci takiej jak zgromadzenie, krajobraz, p bliczna 

impreza. 

W ·wietle powyższego upublicznienie wizerunku o ób pełni cych funkcje pub li zn obecnych na 
po iedzeniu komisji będzie możliwe w odniesieniu do osób, które można uznać za powszechnie 

ane. 1atomiast w odniesieniu do wszystkich pozostałych upow zechnienie wizen nk będ zie 

możliwe tylko o ile obraz będzie przedstawiał osoby idoczne na nagraniu jedynie jako 
wspomniany wcześniej szczegół całości takiej jak zgromadzeni czy publi zna impr za. 

Jeśli chodzi o obowiązek informacyjny to RODO ni precyzuje, w jakiej formie powini n 
on być spełniony. Może to być infonnacja pisemna elektroniczna. Zg dnie z zasadą rozli zal ności 
admini trator danych powinien umieć wykazać, że wypełnił obomązek informacyjn zgodnie z 
wymogami RODO. Klauzula informacyjna może być również zamie zczona np. w o gło zeniu o 
posiedzeniu komisji rady gminy (rady powiatu, sejmiku woje ództv.,a) czy w i.docznym miejscu 
przed wejściem na salę obrad. W przypadku osób które funkcj i takich nie pełnią, dop ·zez ln jest 
opublikowanie wizerunku osoby obecnej na komisji rady bez pobierania zgod . widocznej 
otoczeniu innych o ób uczestniczących w posiedzeniu (grupowe zdj cie nagranie przed sta\viają.ce 
grupę osób hecnych na sali obrad) jak przedstawiono powyżej . Publikacja wizerunku postaci 
kadru, na którym widoczna je t tylko jedna osoba tj . zbliżenie ukazujące twarz tej osob . wymaga 
uzy kania zgody tej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku, gdyż w tym przypa ' U o oba ta ni 
tanowi , czegółu całości " co jest prze lanką dopu zczalnośc i wykorzy tania wizerunku 
określoną przepisami ustawy o prawie autor·kim i prawach pokrewnych. M ożliwe jest zat m b _ dź 
uzyskanie zgod na utrwalenie i transmisję taki go wizerunku (i ew. innych danych o ·obm: ych 
tych osób lub alternatywnie dokonanie odpowiedniej anonimizacji na rania tj. usunięc ia 

iz runków o ób na nagraniu. 

Prezydent Miasta Puławy mgr in Paweł Maj zaproponował j szcze w poprze niej kad ncj i 
samorządu nagrywanie po iedzeń k misji tamtejszej rady miejskiej. To rozw i ązanie . óre 
po tulujemy również w niniejszej petycji - zo · tało skutecznie tam wprowadzone. W piśmie z dnia 
16 lipca 2019 roku (znak: BRM.0010.1.2019) prezydent Maj poinform wał, że „po otwarciu 
po iedzenia komisji każdy przewodniczący informuje, że komisje ą nagr wane, utrwalane 
udo ·tępniane . Mieszkań cy, którzy chcą zagrać glo . pytani . ą o zgodę na publikację wizenmku. W 
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przypadku braku takiej zgody dokonuje się anonimizacji nagrania. Uproszczeniu uległy p i. ·emne 
protokol z posiedzeń komisji, co przekłada się na krótszy czas ich sporządzan ia. Pozo tale 
czynności uzalet nione są ka· dorazowo od faktycznej sytuacj i. Posiedzenia komisji Rady Mias1a 
Puławy rejestrowane q za pomocą czę 'ci systemu, który wykorzystywany j e ·t do lram·mi .ji esji. 
Po _akończeniu obrad materia/ filmowy zabezpieczony zo taje przez pracowników Dz iału 
Informatycznego Centrum Usług W. pólnych ,1 Puławach jednostki miej kie} odpowiedzialnej za 
techniczne zabezpieczenie pracy Rady Miasta Puław . Dnia następnego ma1eriał z komisj i 
wgrywany jesr na you/Ubowy kanał Urzędu Miasla Puławy „ Pulawoaktywni " prz z pracowników 
Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej. Sama czynna 'ć techniczna wgrywania 
nagrania uzależniona jest od szybko ici internetu oraz aktualnego stanu serwisu YouTube i trwa 
średnio od 15 do 30 minut (w zależności od długości materi ału )'. W wojewódzrn~e śląskim takie 
rozwiązanie funkcjonuje w Tychach. 

W XXI wieku nie powinien być problemem dla budżetu miasta na rok 2021 zakup 
kilkunastu dyktafonów cyfrowych. Transparentność podejmowanych dec, zj i i ich moty\vy do tej 
pory są jedynie oparte na enigmatycznych protokołach konwencjonalnych, k órych aktualizacja na 
stronie internetowej Urzędu Miasta w Gliwicach również pozostav,ia v1riele do życzenia. Radni 
Rady Miasta w Gliwicach powinni dbać o jawność proce u decyzyjnego - równi eż jak.o dowód na 
• oją aktywność i odpowiedzialność praz mieszkań ami, którzy oddali na nich wój głos. 

Nagry anie posiedzeń wszyst ich Komi Ji Rady Miasta Gliwice będzie mi ało również 
ważny a pekt edukacyjny będzie w ·pierało zas b wiedzy o d ziałaniach Rady w 'ród mie zkańców 
Gli\vic oraz wśród zaintere owanych pracami gliwickich radnych przedstawicieli mediów. 

W związku z powyższymi argumentami dzi ałając w imieniu Zjednoczenia Chrze ścij ań kich 
Rodzin wnoszę jak w petitum. 

Z poważaniem 

Przewodniczący Okręgu Cli ie lego ZCbR 

~oJl'•:rw$~O 

I. Wyrażam zgodę na podanie do wiadomo 'ci publicznych moich pełn eh danych o obov. eh 
oraz danych orgru1izacji na potrzeby publikacji w Bi uletynie lnfonnacji Publ i znej. 

2 . Wnos21, o infonnowanie nas o w zystkich działaniach Urzędu w ·prawie tej petycji na adre 
e-mail: rzecznikprasowy@z.chr.pl 
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