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Zasada jawności i prawo do informacji 
w świetle poglądów profesor Teresy Górzyńskiej

I. Wstęp
Profesor Teresa Górzyńska zmarła nagle w kwietniu 2013 r. Odeszła od nas osoba, której 

poglądy wywarły znaczący wpływ na powstanie i kształt przepisów dotyczących prawa do in
formacji publicznej oraz sposób ich pojmowania i interpretacji. Znaczną część swojego życia 
poświęciła pracy naukowej i dydaktycznej1. Dla wielu osób zajmujących się problematyką 
dostępu do informacji publicznej prof. T. Górzyńska była postacią znaną, szanowaną i cenio
ną nie tylko za rozległą wiedzę i znawstwo tematu, ale także za szczerość, otwartość i życzli
wość. Zasługi prof. T. Górzyńskiej w zakresie kształtowania prawa do informacji są uznawane 
nie tylko przez przedstawicieli środowiska naukowego, ale także władz państwowych2.

Doceniając istotny wkład prof. T. Górzyńskiej w rozwój prawa do informacji publicznej, 
warto przedstawić w ogólnym zarysie prezentowane przez Nią poglądy, dotyczące zasady jaw
ności i prawa dostępu do informacji. Wskazanie poglądów poprzedzone zostanie krótką cha
rakterystyką dorobku naukowego dla ukazania szczególnej roli, jaką prof. T. Górzyńska ode
grała w kształtowaniu prawa do informacji publicznej w Polsce.

II. Dorobek naukowy
Prof. T. Górzyńska w swojej aktywności naukowej koncentrowała się na dwóch obszarach 

badawczych, z których jeden dotyczył prawa urzędniczego, natomiast drugi obejmował jaw
ność administracyjną i prawo dostępu do informacji publicznej. W tym zakresie była autor
ką i współautorką kilkudziesięciu prac naukowych, a także redaktorem publikacji wieloau
torskich, m.in. książek, które były owocem konferencji organizowanych przez Panią Profesor 
w Instytucie Nauk Prawnych PAN. W dalszej części niniejszego opracowania przedstawione 

1 Doc. dr hab. Teresa Górzyńska przez wiele lat pracowała w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 
gdzie kierowała Zakładem Prawa Administracyjnego, była także zatrudniona na stanowisku profesora w Akademii 
Leona Koźmińskiego w Warszawie.

2 Za wybitne zasługi w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa i administracji państwowej Prezy
dent RP postanowieniem z 6.5.2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 609) odznaczył pośmiertnie Teresę Górzyńską Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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zostaną zagadnienia dotyczące dorobku prof. T. Górzyńskiej odnoszącego się do drugiego ze 
wskazanych powyżej pól aktywności naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem poglądów 
Pani Profesor dotyczących roli jawności i prawa do informacji w demokratycznym państwie 
prawnym.

W zakresie jawności administracyjnej i prawa dostępu do informacji publicznej 
prof. T. Górzyńska może być uznana za prekursora. Podejmując pod koniec lat 80. XX w. 
w swoich publikacjach tematykę jawności administracyjnej, zdecydowanie wyprzedzała swoje 
czasy i wskazywała kierunki przyszłej regulacji prawnej. Była jedną z pierwszych osób3, które 
na płaszczyźnie naukowej analizowały zagadnienia dotyczące zasady jawności i sygnalizowa
ły potrzebę prawnej regulacji zagadnień związanych z udostępnianiem informacji publicz
nej. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma jedna z publikacji prof. T. Górzyńskiej – artykuł 
pt. „Zasada jawności administracyjnej”, który ukazał się w Nr 6 miesięcznika „Państwo i Pra
wo” w 1988 r. W tym opracowaniu Autorka przedstawiła genezę zasady jawności w Europie 
Zachodniej, wskazała powody kształtowania regulacji prawnych dotyczących dostępu do do
kumentów urzędowych, przedstawiła konstrukcje odnoszące się do jawności w obowiązują
cych wówczas przepisach krajowych i wskazała ich ograniczony zakres oraz ukazała potrzebę 
prac legislacyjnych w tym obszarze. Z uwagi na to, że prof. T. Górzyńska jako jedna z pierw
szych osób w naszym kraju pisała o prawie do informacji, a także z racji tego, iż zagadnieniu 
temu poświęciła dużą część swojej aktywności zawodowej, została nazwana „matką prawa do 
informacji publicznej w Polsce”4.

Kolejną publikacją, która zasługuje na szczególne wyróżnienie, wśród dorobku prof. T. Gó-
rzyńskiej, jest książka „Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej. Orzeczni
ctwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjne
go”, wydana w Krakowie w 1999 r., będąca rozprawą habilitacyjną. W publikacji tej Autorka 
omówiła ogólne zagadnienia odnoszące się do prawa do informacji i zasady jawności admi
nistracyjnej, a następnie przedstawiła orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Ad
ministracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego odnoszące się do tych zagadnień, ukazując, iż 
jeszcze przed uchwaleniem ustawy o dostępie do informacji publicznej, problematyka ta była 
przedmiotem rozstrzygnięć polskiej judykatury. Wskazana tu pozycja książkowa weszła do 
„zestawu lektur obowiązkowych” z zakresu dostępu do informacji publicznej i jest nadal czę
sto cytowana w literaturze przedmiotu.

Spośród licznych mniej obszernych publikacji warto także zwrócić uwagę na arty
kuł prof. T. Górzyńskiej „Geneza i rozwój prawa do informacji”, opublikowany w 2004 r.5, 
w którym przedstawione zostały zagadnienia odnoszące się zarówno do kształtowania się, jak 
i obecnego stanu prawnego w zakresie prawa do informacji publicznej.

Należy również wspomnieć o roli, jaką Pani Profesor odegrała w procesie legislacyjnym 
dotyczącym tworzenia ustawy o dostępie do informacji publicznej. Profesor T. Górzyńska ak

3 Do pierwszych publikacji z tego zakresu zaliczyć można artykuł prof. J. Łętowskiego, Problemy jawności działa
nia administracji państwowej, OMT 1985, Nr 7 oraz artykuł dra W. Tarasa, Prawny obowiązek informowania oby
wateli przez organy administracji państwowej, PiP 1988, Nr 1. W 1992 r. we Wrocławiu ukazała się monografia 
W. Tarasa, Informowanie obywateli przez administrację.

4 Por. A. Piskorz-Ryń, Odeszła Teresa Górzyńska, Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego, dostępny na 
stronie internetowej: http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/odeszlateresagorzynska/.

5 Tekst został opublikowany w: Miscellanea iuridica, t. 4, Problemy samorządu terytorialnego. Dostęp do infor
macji publicznej (pod red. A. Drogonia, A. Lityńskiego, G. Sibigi), Tychy 2004, s. 126–140.
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tywnie uczestniczyła w pracach komisji sejmowej6. Występując jako ekspert komisji dzieliła 
się swoją wiedzą i doświadczeniem, wywierając istotny wpływ na kształt przepisów polskiej 
ustawy o dostępie do informacji publicznej, choć niektóre Jej zastrzeżenia i obawy nie zostały 
wzięte pod uwagę w trakcie prac legislacyjnych. 

Wypada także wspomnieć publikacje wydane pod redakcją prof. T. Górzyńskiej, będące 
owocem konferencji naukowych, których Pani Profesor była inicjatorką i współorganizator
ką. Książka „Dostęp do informacji publicznej – rozwój czy stagnacja. Materiały konferen
cyjne”, wydana w Warszawie w 2008 r., opatrzona wstępem i podsumowaniem Teresy Gó-
rzyńskiej, była materialnym rezultatem konferencji naukowej, która odbyła się w INP PAN 
w 2006 r. Publikacja ta wpisuje się w nurt badań naukowych i refleksji nad stanem obecnym 
i perspektywami prawa do informacji publicznej w Polsce i stanowi widoczny rezultat dzia
łań zmierzających do doskonalenia prawnych regulacji w tym zakresie, które były udziałem 
prof. T. Górzyńskiej. 

III. Wybrane poglądy dotyczące roli jawności i prawa 
do informacji

Istotnym wątkiem aktywności naukowej prof. T. Górzyńskiej było ukazanie genezy i roz
woju zasady jawności i prawa do informacji. Przedstawiając pierwsze regulacje prawne od
noszące się do jawności administracyjnej, Pani Profesor zwracała uwagę na przemiany zacho
dzące w administracji publicznej, wychodząc od pojmowania tajemnicy jako tradycyjnego 
modelu charakteryzującego styl pracy urzędnika, a dochodząc do demokratyzacji, której 
przejawem stała się jawność działań administracyjnych. Pisała m.in.: „wraz z nadejściem 
ery społeczeństwa poinformowanego nadeszła też chwila zakwestionowania reguły tajemni
cy i anonimowości, której przestrzeganie było ustawowym obowiązkiem administracji. (…) 
Administrowany chce mieć wgląd w możliwie najszerszy zakres spraw, chce wiedzieć kto, co 
komu ujawnia, albo dlaczego nie ujawnia, bo tajemnica w jego pojęciu wyraża tendencje mo
nokratyczne, biurokratyczne, nieprzyjazne, natomiast jawność kojarzy mu się z otwarciem, 
uczestnictwem, administracją partnerską”7. Wskazywała, że „zanim jednak informację i do
stęp do niej uznano za wartość społecznie pozytywną, była przez wieki dobrem elitarnym. 
Przez wieki zasadą była jawność dla wybranych, którym zdobyte informacje służyły do utrzy
mania własnego bytu, bezpieczeństwa, posłuchu podwładnych, spokoju publicznego”8. 

Profesor T. Górzyńska zwracała także uwagę na zależności zachodzące między władzą a in
formacją. Powiedzenie, że „ten ma informację, kto ma władzę i ten ma władzę, kto ma infor
mację” prof. T. Górzyńska uzupełniała o wskazanie zależności: „im mocniejsza jest władza, im 
bardziej ustabilizowana, im pewniejsza swojego potwierdzenia społecznego, tym bardziej pra
wo do informacji, a więc w konsekwencji także jawność, stają się dla niej instrumentem de

6 Por. Biuletyn Nr 3614/III, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa oby
wateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, 
a także dotyczących jawności procedur decyzyjnych i grup interesów, dokument z 19.12.2000 r., dostępny na stronie 
internetowej: http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/.

7 T. Górzyńska, Zasada jawności administracyjnej, PiP 1998, Nr 6, s. 14.
8 T. Górzyńska, Kilka słów o prawie do informacji i zasadzie jawności, w: Państwo prawa, administracja, są

downictwo. Prace dedykowane prof. dr. hab. Januszowi Łętowskiemu w 60. rocznicę urodzin (pod red. A. Łopatki, 
A. Wróbla, S. Kiewlicza), Warszawa 1999, s. 117.
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mokratyzacji, edukacji, mediacji, porozumienia i popularyzowania swojej działalności, czyli 
w efekcie zdobywania zaufania. Im władza słabsza, tym więcej w jej sprawowaniu elementów 
władczych, poufności i barier w dostępie do informacji”9.

Badając rodowód jawności i prawa do informacji, prof. T. Górzyńska ukazywała także do
robek Rady Europy w zakresie rozszerzającej interpretacji wolności słowa rozumianej jako 
„możliwości pozyskiwania informacji, domagania się jej rozpowszechniania oraz kształtowa
nia na podstawie tej informacji własnego poglądu”10. Na tym tle prof. T. Górzyńska podej
mowała próby zdefiniowania pojęcia jawności, pisząc, iż jawność „można określić jako stan 
względnego braku przeszkód, aby być poinformowanym, jako stan dostępu do informacji 
w szerokim tego słowa znaczeniu, możliwość wglądu w sprawy nie tylko swoje indywidualne, 
ale także wspólne, społeczne, polityczne, państwowe, regionalne. (…) relatywny – ze względu 
na istniejące zawsze wyjątki. O działalności administracji można powiedzieć, że jest jawna, je
żeli prawo do tego, aby «móc wiedzieć» jest w praktyce regułą, a tajemnica wyjątkiem”11. 

Podejmując próbę określenia pojęcia jawności administracyjnej, prof. T. Górzyńska pisa
ła: „Uważa się, że jawność jest wartością (jakością) psychologicznie i intelektualnie zrozumia
łą, a jej źródłem był zwyczaj administracyjny, poczęty na gruncie nowej psychologii admini
stracyjnej, dostrzegającej w administrowaniu «pod okiem» administrowanych, instrument 
ochrony przeciwko arbitralności administracji. Idea jawności w administracji została z czasem 
poddana procesowi jurydyzacji i przybrała formę prawa do jawności administracyjnej, rozu
mianej jako zespół środków prawnych pozwalających administrowanym «przeniknąć» system 
administracyjny. Konsekwencją przyjęcia jawności administracyjnej jako jednej z zasad dzia
łania administracji jest pasywny obowiązek administracji odpowiadania, ujawniania informa
cji administrowanym, zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami oraz aktywny obowiązek 
administracji informowania z własnej inicjatywy oraz obowiązek konsultowania”12. 

Przedstawiając analizy pierwszych regulacji prawnych dotyczących jawności administra
cyjnej i prawa do informacji (m.in. w Szwecji, Francji oraz innych państwach)13, prof. T. Gó-
rzyńska ukazywała wachlarz możliwych rozwiązań i konstrukcji prawnych w tym zakresie. 
Tego rodzaju badania prawnoporównawcze stały się podstawą dla późniejszych prac legisla
cyjnych nad polską regulacją prawną w tym zakresie. 

Pisząc o prawie do informacji, prof. T. Górzyńska podkreślała, że prawo to, „czyli pra
wo do poszukiwania, domagania się, otrzymywania i rozpowszechniania informacji, do 
informowania i bycia informowanym, jest jednym z podstawowych praw człowieka i oby
watela. Jest problemem o zasadniczym znaczeniu dla życia publicznego i dla życia każdego 
z nas, w skali międzynarodowej, krajowej i lokalnej”14. Opierając się na regulacjach prawa 
międzynarodowego odnoszących się do ochrony praw człowieka, prof. T. Górzyńska pisała 

9 T. Górzyńska, Prawo do informacji – kategoria konstytucyjna, w: Prawo w okresie przemian ustrojowych w Pol
sce. Z badań Instytutu Nauk Prawnych PAN, Warszawa 1995, s. 60.

10 T. Górzyńska, Zasada jawności administracyjnej, s. 15.
11 Ibidem, s. 16. 
12 T. Górzyńska, Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Na

czelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 1999, s. 32.
13 Por. m.in. T. Górzyńska, Kilka słów o prawie do informacji, s. 119 i n.
14 T. Górzyńska, Geneza i rozwój prawa do informacji, w: Miscellanea iuridica, t. 4, Problemy samorządu teryto

rialnego. Dostęp do informacji publicznej (pod red. A. Drogonia, A. Lityńskiego, G. Sibigi), Tychy 2004, s. 127.
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o prawie do informacji, wskazywała przy tym ścisły związek tego prawa z innymi prawami 
podstawowymi15.

W połowie lat 90. ubiegłego stulecia, w trakcie prac nad nową Konstytucją, prof. T. Gó-
rzyńska zwracała uwagę na to, że prawo do informacji zasługuje na uwzględnienie w ustawie 
zasadniczej, a analizując projektowane rozwiązania w tej materii, przedstawiała swoje wątpli
wości i uwagi oraz formułowała propozycje rozwiązań prawnych16. Prezentowała także różne 
sposoby regulacji prawa do informacji w konstytucjach wybranych państw europejskich, aby 
ukazać różnorodność rozwiązań normatywnych w tym obszarze, a jednocześnie wykazywała, 
iż mimo rozbieżności w podejściu do sposobu uregulowania tych kwestii w ustawach zasad
niczych, „znaczenie przepisów konstytucyjnych rozszyfrowują przepisy ustaw zwykłych, a te 
zostały uchwalone w niemal wszystkich państwach europejskich, nawet jeżeli konstytucja do 
tego nie upoważniała lub też w ogóle nie dawała podstawy”17.

Na kanwie tych rozważań zwracała także uwagę na trudności w posługiwaniu się podsta
wowymi pojęciami, jak m.in. wolność informacji, prawo do wolności informacji oraz prawo 
do informacji. Prof. T. Górzyńska upatrywała przyczyny tych trudności w tym, że pojęcia te 
były wywodzone z norm prawa międzynarodowego (gdzie – w Jej ocenie – można uznać, iż 
były one równoznaczne). Pani Profesor w swoich publikacjach posługiwała się niekiedy sfor
mułowaniem „prawo do wolności informacji”, mając świadomość wątpliwości (czy wprost 
niechęci) jakie budzić może to określenie, pisała jednak, iż jest ono stosowane „być może 
właśnie po to, aby choć trochę «pogodzić» poglądy zwolenników i przeciwników w sporze 
o rozumienie pojęć «prawo» i «wolność» i ich wzajemną relatywizację”18.

Analizując problematykę prawa do informacji na gruncie Konstytucji RP, prof. T. Gó-
rzyńska poddawała w wątpliwość zasadność regulacji tego prawa w dwóch artykułach (art. 54 
oraz 61 ustawy zasadniczej) uznając, iż regulują one to samo prawo obywatela do informacji 
i – mimo że jeden z przepisów umieszczono wśród wolności i praw osobistych, a drugi wśród 
wolności i praw politycznych, treść tych przepisów jest materią jednorodną i dotyczy wolno
ści informacji, czyli powszechnego, względnie swobodnego dostępu do informacji jako zasa
dy19. Uzasadniając swoje stanowisko, prof. T. Górzyńska wskazywała, iż „prawo dostępu do 
informacji nie nabiera charakteru politycznego ze względu na rodzaj informacji, tzn. infor
macji dotyczącej działalności władz publicznych. Pozostaje ono powszechnym prawem czło
wieka”20. Podobnie zastrzeżenia prof. T. Górzyńska formułowała w odniesieniu do odrębnego 
uregulowania prawa do informacji o stanie i ochronie środowiska (art. 74 ust. 3 Konstytu
cji RP), uznając jednak, iż „nadanie mu rangi wyodrębnionego prawa konstytucyjnego rów
nież spowodowane było troską o skuteczność dostępu do informacji, w tej szczególnie waż

15 Por. T. Górzyńska, Prawo do informacji i zasada jawności, s. 84 i n. 
16 Por. T. Górzyńska, Prawo do informacji – kategoria konstytucyjna, s. 60–66.
17 T. Górzyńska, Prawo do informacji w niektórych współczesnych konstytucjach Europy Zachodniej, w: Kon

stytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna – Prawo – Praktyka. Prace dedykowane Profesorowi Wojcie
chowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin (pod red. M. Kruk, J. Trzcińskiego, J. Wawrzyniaka), Warsza
wa 2002, s. 163.

18 T. Górzyńska, Prawo do informacji w niektórych współczesnych konstytucjach, s. 155–156. Na ten temat por. 
także T. Górzyńska, Prawo do informacji i zasada jawności, s. 87 i n.

19 Por. T. Górzyńska, Prawo do informacji i zasada jawności, s. 91.
20 Ibidem, s. 92.
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nej dla obywatela dziedzinie życia (a być może miało po prostu skutecznego promotora)”21. 
Wskazane powyżej poglądy skłaniały do dyskusji, która prowadzona była zarówno w piś
miennictwie z zakresu prawa konstytucyjnego22, jak też prawa ochrony środowiska23.

Rozpatrując główne motywy regulacji prawnej problematyki jawności, prof. T. Górzyńska 
wskazywała pośrednio także na rolę prawa do informacji w państwie demokratycznym, uj
mując te kwestie w sposób następujący:
„a) Proces stałego wzbogacania zasobów informacyjnych spowodował lawinowy rozwój in

formatyki: informacja stała się dobrem obiegowym, przestała być informacją pasywną;
 b) procesy demokratyzacyjne muszą żywić się nowymi ideami odpowiadającymi czasom, 

w jakich się toczą (…);
 c) ustawy o wolności informacji i dostępie do dokumentów urzędowych konkretyzują wol

ność słowa i wyrażania opinii, pozwalają na ich realizację, w prawnie ujętych formach;
 d) istnieje potrzeba sformułowania pewnych nakazów w związku z zakorzenioną tradycją 

utrzymywania informacji w dyskrecji, ze zwyczajem lub wręcz obowiązkiem zatajania; 
administracja nie jest skłonna do udostępniania dokumentów i informacji, jeżeli ustawo
dawca nie nakaże jej tego expressis verbis;

 e) sformułowane w prawne formy jawności spełniają funkcję kontrolną, pozwalającą na 
wgląd, interwencję, korektę; to jeszcze jedna obok sądownictwa administracyjnego czy 
ombudsmana forma kontroli, każda o innej treści i innym zakresie;

 f ) jawność pozwala uczestniczyć, informacja umożliwia świadomy i racjonalny udział 
nie tylko w postępowaniach w sprawach indywidualnych, ale też w szerszym zakresie, 
np. w planowaniu zagospodarowania przestrzennego, urbanistyce;

 g) jawność stwarza nowe warunki pracy administracji we współudziale z administrowanymi, 
wyrażające się w dialogu, krytyce, kontestacji;

 h) procedura z zagwarantowanymi prawem elementami jawności pozwala zapobiegać decy
zjom niesłusznym, błędnym, opartym na niedostatecznej motywacji, umożliwia wprowa
dzenie sprostowań, chroni nie tylko administrowanych, ale i samą administrację; w szer
szym socjologicznym kontekście może zapobiegać złym nastrojom, niepokojom, można 
więc mówić o ochronnej funkcji jawności;

 i) jawność może też pełnić funkcję mediacyjną – w razie konfliktu partnerzy poinformowa
ni łatwiej dochodzą do porozumienia; regulacja problemów jawności powinna ograniczyć 
pole konfliktu między prawem do informacji a prawem do prywatności”24.
Prof. T. Górzyńska w swoich publikacjach podkreślała, iż jawność spełnia „wiele różno

rodnych funkcji: poznawczą, komunikacyjną, edukacyjną, mediacyjną, ochronną, kontrolną, 
demokratyzacyjną i partycypacyjną”25.

21 Ibidem, s. 93.
22 Np. K. Jabłoński przedstawił odmienne stanowisko w tej kwestii, uznając, iż „w treści art. 61 Konstytucji za

warto odpowiednio skonkretyzowane prawo podmiotowe (…) pozycja jednostki została wzmocniona z tego wzglę
du, że z jednej strony – mając generalnie zagwarantowane swobody wynikające z treści art. 54 Konstytucji (wolność 
pozyskiwania i rozpowszechniania) – dysponuje ona dodatkowym roszczeniem o dostarczenie informacji publicznej, 
którego skutecznie może dochodzić w granicach wyznaczonych przepisami prawa”, K. Jabłoński, Udostępnianie in
formacji w trybie wnioskowym, Wrocław 2009, s. 23.

23 Por. J. Jendrośka, M. Stoczkiewicz, Dostęp do informacji o środowisku na tle ustawy z 6 września 2001 r. o do
stępie do informacji publicznej, cz. 1, Ochrona Środowiska Przegląd 2003, Nr 2, s. 35 i n.

24 T. Górzyńska, Zasada jawności administracyjnej, s. 17–18.
25 T. Górzyńska, Kilka słów o prawie do informacji, s. 121.
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Zdając sobie sprawę ze złożoności problemów związanych z jawnością i prawem dostę
pu do informacji, prof. T. Górzyńska wyrażała także pewne obawy. Pisała m.in.: „Być może 
otworzenie dostępu (…) spowodowałoby lawinę żądań, pytań, wnikanie w zastrzeżone sfe
ry rządzenia i administrowania. Wszystkie administracje bronią się przed tym, a jednak tam, 
gdzie wprowadzono ustawy o powszechnym dostępie do dokumentów, nie stało się to przy
czyną załamania struktur administracji czy ich funkcjonowania. Obywatele i inne podmioty 
nie są ciekawi tak wielu spraw, a brak barier osłabia potrzebę poznania. Trzeba jednak pamię
tać, że jawności nie można rozpatrywać w kategoriach absolutnych, nie ma jawności wszyst
kiego, nie ma jawności dla wszystkich (…)”26. 

IV. Wybrane poglądy na temat ustawy o dostępie do informacji 
publicznej

Także po uchwaleniu ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej27, prof. T. Gó-
rzyńska wielokrotnie wypowiadała się, tak ustnie – m.in. podczas licznych wystąpień konfe
rencyjnych, jak też pisemnie – w ramach swoich publikacji na tematy związane z jawnością 
i dostępem do informacji. Wśród wielu podnoszonych przez Nią wątków wspomnieć można 
o kilku, które wydają się najbardziej charakterystyczne, a zarazem najważniejsze.

Profesor T. Górzyńska wielokrotnie zwracała uwagę na potrzebę nadania ustawie o do
stępie do informacji publicznej rangi „ustawymatki” – ustawy, w której określone zostały
by zasady, od których nieliczne wyjątki przewidziane byłyby w przepisach szczególnych. Po 
uchwaleniu ustawy, gdy okazało się, że cel ten nie został osiągnięty, krytykowała istniejący 
stan rzeczy i wskazywała potrzebę zmiany przepisów w tym zakresie.

Kolejną istotną kwestią, podnoszoną przez Panią Profesor, była kwestia organu właści
wego w sprawach udostępniania informacji publicznej. Profesor T. Górzyńska opowiadała 
się za utworzeniem niezależnego organu, do którego kompetencji należałaby m.in. ocena 
legalności odmowy udostępnienia danych. W tym kontekście wypowiadała się także na te
mat kompetencji kontrolnych organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych 
– Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zarówno przed uchwaleniem usta
wy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych28, jak też już po uchwaleniu tej regula
cji prawnej), wskazując wątpliwości odnoszące się do ograniczenia kompetencji kontrolnych 
 GIODO29.

Do ważnych zagadnień, wskazywanych przez prof. T. Górzyńską, zaliczyć trzeba także 
problematykę związaną z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego. 
Profesor T. Górzyńska opowiadała się za potrzebą wydzielenia materii dotyczącej re-use z usta
wy o dostępie do informacji publicznej i uregulowania tych zagadnień w odrębnej regulacji 
ustawowej.

26 T. Górzyńska, Zasada jawności administracyjnej, s. 23–24.
27 Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 782.
28 Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182.
29 Por. m.in. T. Górzyńska, Kto strzeże prywatności, Rzeczpospolita z 26.5.1997 r.; taż, Brak zaufania do gene

ralnego inspektora, Rzeczpospolita z 2.7.1997 r. oraz po wejściu w życie ustawy m.in. T. Górzyńska, Prawo do infor
macji i zasada jawności, s. 378 i n.
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V. Zakończenie
Bez wątpienia uznać można, że poglądy Pani Profesor Teresy Górzyńskiej mają istotne 

znaczenie dla badań naukowych nad poznaniem i rozumieniem zasady jawności administra
cyjnej, w sposób znaczący przyczyniły się do stworzenia polskiej regulacji prawnej dotyczą
cej dostępu do informacji publicznej, pobudzały do dyskusji, a także nadal kształtują sposób 
wykładni przepisów ustawy. Wiele poglądów prezentowanych przed laty przez prof. T. Gó-
rzyńską stanowi dziś utrwalone standardy odnoszące się do jawności i prawa do informa
cji, które współcześnie wydają się nam oczywiste, jednak w czasie, gdy były one głoszone 
(np. w 1988 r.), uznawano je za kontrowersyjne i niekiedy kwestionowano. Nawet jednak, 
gdy głoszone przez prof. T. Górzyńską opinie czy stanowiska nie spotkały się z powszech
ną aprobatą, to pobudzały one do dyskusji naukowej i skłaniały do tworzenia nowych bądź 
ulepszania istniejących rozwiązań prawnych, tak aby cele wskazywane przez prof. T. Górzyń-
ską mogły być jak najlepiej realizowane. Dla wielu autorów poglądy prof. T. Górzyńskiej były 
inspiracją do podejmowania badań naukowych i poszukiwania rozwiązań wskazywanych 
przez Nią wątpliwości i problemów prawnych.

Wspomnieć wypada również, iż niektóre z poglądów – jak chociażby postulaty odnoszą
ce się do charakteru ustawy o dostępie do informacji publicznej, czy też potrzeby stworzenia 
organu właściwego w sprawach dostępu do informacji – do dziś nie doczekały się jednak rea
lizacji ani nawet wystarczająco pogłębionej analizy. 

Pani Profesor Teresa Górzyńska pozostawiła po sobie dorobek, do którego sięgają nie tyl
ko osoby naukowo zajmujące się problematyką jawności i dostępu do informacji publicznej, 
ale także poszukujące odpowiedzi na wiele kwestii praktycznych. Stanowi on znaczący wkład 
badawczy w dziedzinie prawa administracyjnego, daje solidną podstawę dla prowadzenia dal
szych badań naukowych i podejmowania starań w celu doskonalenia przepisów dotyczących 
jawności i dostępu do informacji publicznej. 


