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Pani Profesor Teresa Górzyńska wniosła wielki wkład w ukształtowanie idei i instytucji do
stępu do informacji publicznej w Polsce. Choć ostateczny kształt ustawowy, który nadano tej 
problematyce – jak wskazano w niniejszym tomie – zarówno co do jawności, jak i prawa do infor
macji ciągle jeszcze odbiega od jej postulatów, to sama idea na długo przed akcesją do Unii Euro
pejskiej zakorzeniła się dzięki temu w polskiej doktrynie prawa publicznego. Księga dla uczcze
nia pamięci Pani Profesor zawiera ofiarowane jej pamięci przez wielu znaczących autorów teksty  
z różnych dziedzin prawa publicznego, choć w naturalny sposób koncentrują się one wokół 
tematów, którymi Pani Profesor zajmowała się przez długie lata. 

Niniejszy tom otwiera w związku z tym praca Pawła Fajgielskiego: prezentuje ona poglą
dy Pani Profesor Teresy Górzyńskiej dotyczące zasady jawności i prawa dostępu do informacji, 
a także charakteryzuje Jej dorobek naukowy. Kolejne opracowanie, autorstwa Andrzeja Bier-
cia, dotyczy pluralistycznej bądź monistycznej koncepcji ochrony prywatności na gruncie 
krajowego prawa prywatnego w erze społeczeństwa informacyjnego. Mimo że kolejny arty
kuł profesora Zbigniewa Cieślaka dotyczy norm kompetencyjnych w systemie prawa admini
stracyjnego, to jest on ściśle związany z drogą życiową Pani Profesor. To ona bowiem w trud
nych czasach, upewniła autora – obecnie sędziego Trybunału Konstytucyjnego – o celowości 
zajmowania się tą tematyką. Jej prace były tu najlepszym przykładem; wytyczanie kierunków 
jawności działania administracji w czasach „obsesji tajności” i tajemnicy państwowej wyma
gało bowiem odwagi cywilnej i wizji rozwoju polskiej administracji. 

Ważne miejsce w Księdze zajmują prace ofiarowane przez uczniów i współpracowników 
z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk: Grzegorza Sibigi (Sposób ustawowego 
ograniczania dostępu do informacji publicznej w prawie polskim), Mateusza Błachuckiego (Jaw
ność postępowania antymonopolowego) czy Wojciecha Drobnego (Wpływ zaleceń Komitetu 
Ministrów Rady Europy na status krajowych funkcjonariuszy publicznych). Wewnętrzny zwią
zek problematyki, jej doniosłość w działaniu administracji publicznej pokazuje nam osiągnięcia 
Pani Profesor jako kierownika zespołu naukowego. Do tej grupy ze względu na uczestniczenie  
w ostatnim projekcie badawczym, można zaliczyć opracowanie Agnieszki Piskorz-Ryń 
pt.: „Jawność działania administracji publicznej z perspektywy otwartego rządu”. Warto zwró
cić uwagę na te opracowania, rozwijają one bowiem szereg wątków, którymi interesowała się 
Pani Profesor Górzyńska. Jak wspominają współpracownicy z Katedry zawsze zapewniała im 
dużą swobodę naukową ciągle inspirując do samodzielnej pracy. 

W naturze Księgi Pamiątkowej leży przedstawianie problemów ważkich, współcześnie 
najważniejszych – opracowań, które nie zawsze mieszczą się w porządku „gorączki” codzien
nych zadań naukowych i dydaktycznych. Takie fundamentalne tematy znajdujemy w niniej
szej Księdze: Zofia Duniewska – Z problematyki prawnej wartości życia ludzkiego, Waldemar 
Hoff – Informacja w kosmopolityzmie prawniczym, Irena Rzeplińska – Uporczywi, uciążliwi, 
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wielokrotnie skazywani – analiza kryminologiczna, Jerzy Kranz – Wina i odpowiedzialność 
– uwagi na tle wysiedlenia ludności niemieckiej, Maria Kruk-Jarosz – Transparentność intere
sów i kodeks postępowania posłów w Parlamencie Europejskim, Jerzy Supernat – Dekoncent
racja wewnętrzna w Komisji Europejskiej.

Kolejnym elementem Księgi Pamiątkowej powinna być obecność opracowań, które twór
czo stawiają czoła najważniejszym wyzwaniom z dziedziny tak ongiś bliskiej Pani Profesor, 
a więc jawności i dostępowi do informacji publicznej, już w poszczególnych konkretnych 
kwestiach naukowych, a są to: Uwagi na tle stosowania art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do in
formacji publicznej – Małgorzaty Jaśkowskiej, O pojęciu jawności i jawności rozszerzonej – 
Mariusza Maciejewskiego, oraz artykuł Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących do
stępu do informacji o środowisku w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa 
– Bartosza Majchrzaka, a także studium Jawność działania administracji publicznej w warun
kach przeciążenia informacyjnego – Wojciecha Tarasa. Jak pisała Teresa Górzyńska: „Prawo do 
informacji i zasada jawności to instrumenty, które nie zawsze są bezpieczne i nie zawsze łatwe 
w użyciu. Niemniej jednak ich korzyści nie da się przecenić ze względu na liczne funkcje, ja
kie to prawo i ta zasada pełnią. Wymienić można chociażby funkcje: poznawczą, edukacyj
ną, komunikacyjną, mediacyjną, ochronną, kontrolną. To one umożliwiają świadomy udział 
w rozstrzyganiu spraw, w podejmowaniu decyzji i w ocenie działania władz publicznych. Wy
daje się to wprawdzie oczywiste, ale dobrze przypomnieć również, że prawo do informacji 
i zasada jawności są warunkami porozumienia, współpracy i rozwoju”1.

Szczególną uwagę czytelnika chciałabym zwrócić na te opracowania, które dotyczą sa
morządu terytorialnego; czasem bowiem pomijamy go w kontekście jawności i dostępu do 
informacji publicznej, koncentrując stale uwagę na administracji rządowej. Znajdujemy tu 
dwa ważne opracowania: Sławomir Peszkowski omawia dostęp do informacji o prawie miej
scowym stanowionym przez jednostki samorządu terytorialnego, a Jerzy Korczak profesjona
lizację kadr administracji publicznej z perspektywy nowych regulacji samorządowego prawa 
urzędniczego. Wreszcie (pro domo sua) jako Rzecznik Praw Obywatelskich, jestem szczegól
nie wdzięczna Markowi Szubiakowskiemu za ofiarowane opracowanie ukazujące urząd Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich, jako instytucję ochrony wolności i praw obywatelskich, do 
których oczywiście należy również prawo dostępu do informacji publicznej i ochrony pry
watności. 

W odniesieniu do pracy ofiarowanej przez Witolda Mikułowskiego – System zarządzania 
zasobami ludzkimi polskiej administracji i perspektywy jego rozwoju, warto także przypo
mnieć pogląd Teresy Górzyńskiej na temat pojęcia dobrej administracji: „Dobrą administracją, 
przyjazną administracją będzie taka, z którą można się porozumieć, która za pośrednictwem 
pracowników odpowie na zadane jej pytanie, która wyjaśni jakie podejmuje działania i jakie 
są jej cele, jak gospodaruje majątkiem, jak dba o nasze społeczne i indywidualne interesy. Nie 
będzie nią taka, która otoczy murem milczenia i niechęci wobec obywateli”2.

Wszystkie opracowania mimo różnorodnej tematyki składają się jednak na spójną całość, 
przepojoną szacunkiem dla godności człowieka, otwartością nauki prawa na nowe wyzwania 

1 Wstęp, [w:] Dostęp do informacji publicznej – rozwój czy stagnacja. Materiały konferencyjne (Warszawa, 
6.6.2006 r.), NSA, Warszawa 2008. 

2 Prawo do dobrej administracji. Prawo do informacji, dostęp do informacji publicznych, jawność administra
cyjna, Warszawa 4–5 grudnia 2003 r., rękopis, niepublikowany.
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społeczne i technologiczne oraz społeczną wrażliwością na los najsłabszych członków nasze-
go społeczeństwa, często wręcz bezbronnych wobec silnej władzy publicznej. Życzę Państwu 
inspirującej lektury i jestem przekonana, że zamieszczone opracowania przyczynią się nie tyl-
ko do godnego uczczenia pamięci zmarłej Pani Profesor, ale dostarczą nowych impulsów do 
przyszłych prac naukowych i działań dydaktycznych, jako przydatne dla teoretyków i prak-
tyków. Na zakończenie należy szczególnie podkreślić udział pracowników Polskiej Akade-
mii Nauk w niniejszej Księdze Pamiątkowej. Ta instytucja, o wyjątkowej pozycji w polskim 
życiu naukowym była nie tylko miejscem pracy, ale zapewne najważniejszym miejscem dla 
Pani Profesor. Jest więc szczególnie ważne, że autorzy z PAN-u zajmują tak znaczące miejsce 
zarówno w publikacjach jak i w przygotowaniu całego opracowania. Za wspólny trud redak-
cyjny chcę szczególnie podziękować Panom Grzegorzowi Sibidze i Mateuszowi Błachuckiemu.

Irena Lipowicz


