
ZGROMADZENIA PUBLICZNE

Zgromadzeniem publicznym jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu 
wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska.

Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność 
do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób.

W zgromadzeniach  nie  mogą  uczestniczyć  osoby posiadające  przy  sobie  broń, 
materiały  wybuchowe,  wyroby  pirotechniczne  lub  inne  niebezpieczne  materiały 
lub narzędzia.

Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych 
imiennie  osób  wymagają  uprzedniego  zawiadomienia  organu  gminy  właściwego 
ze względu na miejsce zgromadzenia.

Zgromadzenia  organizowane  przez  2  lub  większą  liczbę  organizatorów  w  tym 
samym czasie, w miejscach lub na trasach przejścia, które są tożsame lub w części się 
pokrywają, mogą się odbyć, jeżeli jest możliwe ich oddzielenie lub odbycie w taki sposób,  
aby  ich  przebieg  nie  zagrażał  życiu  lub  zdrowiu   ludzi  albo  mieniu  w  znacznych 
rozmiarach.

Zgromadzenie  publiczne  powinno  mieć  przewodniczącego,  który  otwiera 
zgromadzenie,  kieruje  jego  przebiegiem  oraz  je  zamyka.  Przewodniczącym  jest 
organizator  zgromadzenia,  chyba  że  inna  osoba  zgodzi  się,  w  formie  pisemnej, 
na przekazanie jej  obowiązków przewodniczącego.  Zgoda tej  osoby stanowi  załącznik 
do zawiadomienia o organizacji zgromadzenia publicznego.

Organizator  zgromadzenia  zawiadamia  organ  gminy  w  taki  sposób,  aby 
wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni robocze, a najwcześniej 
30 dni przed datą zgromadzenia.

Zawiadomienie powinno zawierać:
• imię,  nazwisko,  datę  urodzenia  i  adres  organizatora  oraz  nazwę  i  adres  osoby 

prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie,
• imię, nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie i adres przewodniczącego zgromadzenia,
• cel  i  program  oraz  język,  w  którym  będą  porozumiewać  się  uczestnicy 

zgromadzenia,
• miejsce  i  datę,  godzinę  rozpoczęcia,  czas  trwania,  przewidywaną  liczbę 

uczestników,  a  w  przypadku  gdy  przewidywane  jest  przejście  uczestników 
zgromadzenia  także  trasę  przejścia  ze  wskazaniem  miejsca  jego  rozpoczęcia 
i zakończenia,

• określenie  planowanych  przez  organizatora  środków  służących  zapewnieniu 
pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca 
się do organu gminy.

Przepisy niżej wymienionej ustawy nie dotyczą zgromadzeń:
• organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego,
• odbywanych w ramach działalności Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz 

związków wyznaniowych.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz.  
397),

2. Ustawa  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego
(j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267),



Niezbędne dokumenty:

Zawiadomienie o organizowaniu zgromadzenia.

Opłaty:

Brak

Jednostka obsługująca: Wydział Spraw Obywatelskich
pokój nr 16 (budynek główny)
tel. 32 4295948,

Godziny urzędowania: poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Po przyjęciu  zawiadomienia  organ  gminy  decyduje  o  dopuszczeniu  lub  zakazie 
organizacji zgromadzenia. Z przepisów ustawy wynika, że jedynie w przypadku zakazu 
zgromadzenia  publicznego  organ  ma  obowiązek  wydać  decyzję,  którą  doręcza  się 
organizatorowi  na piśmie lub a pomocą środków komunikacji  elektronicznej  w terminie 
3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed datą zgromadze-
nia. Jednocześnie kopię tej decyzji wraz z aktami sprawy otrzymuje wojewoda.

Zakaz zgromadzenia:

Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli:

• jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie — Prawo o zgromadzeniach 
lub naruszają przepisy ustaw karnych,

• odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu 
w znacznych rozmiarach,

• organizator  zgromadzenia  nie  dokonał  zgłoszenia  w  terminie  określonym 
w w/w ustawie,

• organizator zgromadzenia, pomimo wezwania organu, o którym mowa w art. 
7a           ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, nie dokonał we właściwym terminie 
zmiany czasu                  lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia 
uczestników.

Sposób przekazania informacji o sprawie:
• wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując 

się osobiście z Wydziałem spraw Obywatelskich  pokój 21,
• informacje można uzyskać również telefonicznie pod nr telefonu 32 4295948.

Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:



Od  decyzji  zakazującej  odbycia  zgromadzenia  przysługuje  organizatorowi wniesienie 
odwołania bezpośrednio do wojewody w terminie 24 godzin od jej otrzymania. Wniesienie 
odwołania nie wstrzymuje wykonania tej decyzji.

Wojewoda rozpatruje odwołanie w ciągu 24 godzin od jego otrzymania. Decyzję wydaną 
w  wyniku  rozpatrzenia  odwołania  doręcza  się  organizatorowi  niezwłocznie  na  piśmie 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


