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Prawo do informacji odgrywa w dzisiejszym świecie ogromną rolę. Trudno wyobrazić sobie 
nasze funkcjonowanie – zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej – bez dostępu do coraz 
to większych ilości informacji o otaczających nas zdarzeniach, instytucjach i ludziach. Również 
działanie administracji w nowoczesnym państwie prawa opiera się na szerokim dostępie do infor-
macji. Dostęp do informacji o obywatelach jest niezbędny administracji do sprawnego i zgodnego 
z oczekiwaniami mieszkańców działania, natomiast dostęp obywateli do informacji o działaniu 
administracji jest warunkiem niezbędnym do zapewnienia przejrzystości jej funkcjonowania, a tym 
samym ciągłego pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa. 

Drugim prawem, które nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia jest prawo do pry-
watności. Znaczna ilość informacji o nas, naszym życiu, zdrowiu, sprawach prywatnych wykorzy-
stywana jest przez najrozmaitsze instytucje i podmioty, co skłania nas do coraz większego dbania 
o ochronę tych informacji przed niepożądanym użyciem. Administracja publiczna gromadząca 
z mocy prawa informacje o obywatelach, niezbędne do sprawnego wykonywania swoich funkcji, 
jest szczególnie zobowiązana do zapewnienia prawidłowej ochrony przetwarzanych danych. 

Szczególnie interesującym aspektem funkcjonowania administracji w kontaktach z obywatelami 
jest zaznaczający się ostatnio konflikt pomiędzy prawem do informacji publicznej, a prawem do 
prywatności. Z jednej strony bowiem, obywatele dążą do uzyskiwania informacji o wszelkich 
aspektach działania administracji – od spraw finansowych, majątkowych, przez kwestie zago-
spodarowania przestrzennego i architektoniczno-budowlane, aż po zadania z zakresu oświaty. 
Z drugiej natomiast strony obywatele mają prawo do zachowania prywatności, także w kontaktach 
z administracją publiczną – zarówno pośrednich, jak i bezpośrednich. 

Z powyżej przedstawionych względów omówione w niniejszej książce zagadnienia odpowiadają 
na wiele istotnych pytań dotyczących zarówno sfery udostępniania informacji, jak i prawa do 
prywatności, a także rozmaitych sytuacji pozostających na styku obu tych praw. Znajomość zgod-
nych z prawem sposobów postępowania z informacjami o sprawach publicznych i prywatnych, 
dotyczących osób fizycznych, zapewni poprawne i przejrzyste funkcjonowanie organów i urzędów 
administracji publicznej, z jednoczesną realizacją zasady pogłębiania zaufania obywateli do dzia-
łania państwa. 

Niniejsza publikacja prezentuje szczegółowe i praktyczne omówienie prawa do informacji i spo-
sobów jego realizacji, przewidzianych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
Książa omawia również informacje dotyczące prawa do prywatności zarówno z punktu widzenia 
prawa cywilnego, jak i – przede wszystkim – prawa publicznego, określone m.in. w ustawie 
o ochronie danych osobowych. Omówione zostają również szczegółowe problemy dotyczące dostę-
pu do informacji ze sfery prywatności osób pełniących funkcje publiczne, a także nowe wyzwania 
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stojące przed administracją publiczną w związku z implementacją nowych technologii w działaniu 
organów i urzędów administracji. 

Publikujemy ponadto bogaty wybór orzecznictwa sądów i trybunału dotyczący omawianej proble-
matyki, który ułatwi Czytelnikom orientację w najnowszych trendach orzeczniczych. 

Jesteśmy przekonani, że przedstawiona publikacja ułatwi zebranie i uporządkowanie wiedzy z za-
kresu prawa do informacji publicznej oraz prawa do prywatności, ułatwiając tym samym sprawne 
i przejrzyste działanie administracji publicznej. 
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