
 

 

 

Zgromadzenia publiczne na terenie Miasta Sosnowca 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 1990 nr 51 poz. 297 z późn. zm.) 
 
Zgodnie z ustawą, zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych 
obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska. Ponadto jako zgromadzenia publiczne ustawa 
określa zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie 
osób. 
 
Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności 
prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób.  
 
Przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach nie mają zastosowania do zgromadzeń: 
1) organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego 
2) odbywanych w ramach działalności Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych 
 
Zorganizowanie zgromadzenia publicznego na terenie Miasta Sosnowca wymaga uprzedniego 
zawiadomienia w taki sposób aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni 
robocze, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia. 
Wskazane zawiadomienie można złożyć na gotowym druku. Powinno ono zawierać:  

 imię, nazwisko, datę urodzenia, adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, 
jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie; 

 imię, nazwisko, datę urodzenia, 1 zdjęcie i adres przewodniczącego zgromadzenia (Przewodniczącym jest 
organizator zgromadzenia, chyba że inna osoba zgodzi się, w formie pisemnej, na przekazanie jej 
obowiązków przewodniczącego. Zgoda stanowi załącznik do omawianego zawiadomienia) 

 cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia, 

 miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia,  przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia ze 
wskazaniem miejsca jej rozpoczęcia i zakończenia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania 
zgromadzenia, 

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

 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Urząd Miejski w Sosnowcu 
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 
ul  3 –go Maja 33     III piętro 

 
w godzinach: 

pn. 7.30 – 17.00   
wt. śr.  czw.. – 7.30 – 17.30 
pt. 7.30 – 13.00 

 



 

 

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem: 32/2921014 
 
 

Opłaty: 

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej. 

Termin i sposób załatwienia: 

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega badaniu pod względem: 

 

1)  zgodności celów i odbycia zgromadzenia z ustawą  oraz nienaruszania przepisów ustaw karnych; 

2) braku zagrożenia  dla życia lub zdrowia ludzi albo mienia w znacznych rozmiarach.  

 

 Jeżeli informacje zawarte w zawiadomieniu nie sprzeciwiają się powyższym kryteriom, Miasto wyposaża 

przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator zawierający jego imię i nazwisko oraz zdjęcie. W trakcie 

trwania zgromadzenia przewodniczący jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania identyfikatora. 

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych zawiadamia przewodniczącego telefonicznie o 

możliwości odebrania identyfikatora w Sosnowcu na Placu Kościuszki 5 – pokój 105. Po zakończeniu 

zgromadzenia przewodniczący jest obowiązany zwrócić otrzymany identyfikator.  

Jeżeli w tym samym czasie i miejscu lub na trasie przejścia, które są tożsame lub w części się pokrywają, 

zgłoszonych zostało 2 lub więcej zgromadzeń i nie jest możliwe ich oddzielenie lub odbycie w taki 

sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, organ 

gminy niezwłocznie wzywa organizatora zgromadzenia zgłoszonego później do dokonania zmian 

czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników. Do wezwania organ gminy załącza 

informacje na temat czasu i miejsca przejścia wcześniej zgłoszonego zgromadzenia lub zgromadzeń. 

Organizator, który dokonuje zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników 

zawiadamia organ gminy nie później niż na 2 dni przed datą zgromadzenia. 

Jeżeli pomimo wskazanego wezwania organizator zgromadzenia nie dokonał we właściwym terminie 

zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników, Miasto wydaje decyzję o 

zakazie zgromadzenia publicznego.  

 W sytuacji gdy informacje zawarte w zawiadomieniu sprzeciwiają się powyżej wskazanym kryteriom Miasto 

zakazuje zgromadzenia publicznego w formie decyzji administracyjnej. 

Decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego powinna być doręczona organizatorowi na piśmie lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak 

niż 24 godziny przed datą zgromadzania. Jednocześnie kopię tej decyzji wraz z aktami sprawy otrzymuje 

wojewoda. 

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji zakazującej zorganizowania zgromadzenia publicznego, organizatorowi przysługuje prawo wniesienia 

odwołania bezpośrednio do Wojewody Śląskiego w terminie 24 godzin od otrzymania decyzji zakazującej. 

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. 



 

 

Wojewoda rozpatrzy odwołanie w ciągu 24 godzin oraz doręczy organizatorowi wydaną decyzje niezwłocznie na 

piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

Przebieg zgromadzenia:  

Zgromadzenie powinno mieć przewodniczącego, który otwiera zgromadzenie, kieruje jego przebiegiem oraz 

zamyka zgromadzenie. Jest nim organizator zgromadzenia, chyba, że inna osoba zgodzi się w formie pisemnej 

na przekazanie jej obowiązków przewodniczącego.  

Przewodniczący odpowiada za zgodny z przepisami prawa przebieg zgromadzenia oraz jest zobowiązany do 

przeprowadzenia go w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia i podejmuje 

w tym celu przewidziane przez ustawę środki: 

- żąda opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy albo 

uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie. W razie niepodporządkowania się żądaniu, przewodniczący 

zwraca się o pomoc do policji lub straży miejskiej; 

- jeżeli uczestnicy zgromadzenie nie podporządkują się zarządzeniom przewodniczącego wydanym w wykonaniu 

jego obowiązków oraz gdy przebieg zgromadzenia sprzeciwia się ustawie lub narusza przepisy ustaw karnych, 

przewodniczący rozwiązuje zgromadzenie 

Z chwilą rozwiązania lub zamknięcia zgromadzenia jego uczestnicy są obowiązani bez nieuzasadnionej zwłoki 

opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie.  

W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby 

pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia. 

Zgromadzenie może być rozwiązane przez delegowanego przez Prezydenta pracownika Urzędu Miasta, jeżeli 

jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, lub gdy narusza przepisy 

ustawy albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, 

wzbrania się to uczynić. 

 Rozwiązanie zgromadzenia przez przedstawiciela organu gminy następuje przez wydanie decyzji ustnej 

podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej trzykrotnym ostrzeżeniem uczestników 

zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu lub w przypadku 

niemożności skontaktowania się z nim ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia. 

 Decyzję powyższą doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia. 

 Organizatorowi oraz uczestnikowi zgromadzenia publicznego przysługuje prawo odwołania się od decyzji w 

sprawie rozwiązania zgromadzenia, w terminie 3 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia. 

Sankcje karne: 

Kto przewodnicząc zgromadzeniu umyślnie nie podejmuje środków przewidzianych przez ustawę podlega karze 

grzywny. 

Kto nie wykonuje żądania przewodniczącego opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim 

zachowaniem narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie podlega karze 

grzywny 



 

 

Kto 

a) przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub przebiegu nie zakazanego zgromadzenia, 
b) zwołuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub 
zgromadzeniu zakazanemu, 
c) przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy, 
d) bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie 
rozporządza, jako zwołujący lub przewodniczący zgromadzenia, 
e) bierze udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub 
inne niebezpieczne narzędzia. 
 

- podlega karze aresztu do dwóch tygodni, karze ograniczenia wolności do dwóch miesięcy albo karze 

grzywny 


