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Wstęp

Idea jawności życia publicznego często oznacza ograniczenie prywatności jedno-
stek. Uchwalenie w 2001 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej nasiliło dys-
kusję na temat granic ochrony prywatności osób publicznych. Orzecznictwo i litera-
tura zajmowały się tym zagadnieniem już wcześniej, ale dopiero praktyczne zastosowa-
nie wspomnianej ustawy spowodowało konieczność postawienia na nowo pytań o to,
jak daleko sięga prawo do prywatności, szczególnie jeśli chodzi o osoby pełniące funk-
cje publiczne. Niniejsza monografia podsumowuje 25-letni dorobek polskiej doktryny
i orzecznictwa dotyczącego granicy pomiędzy prywatnością jednostki a jawnością życia
publicznego. Jednocześnie podsumowujemy rodzimy dorobek w zakresie rozwoju kon-
cepcji prawa do prywatności (Część I) oraz dostępu do informacji publicznej (Część II).
Każdy z tych tematów oraz zagadnienie relacji pomiędzy prywatnością a jawnością
(Część III) zostały omówione zarówno od strony teoretycznej (aksjologiczno-konsty-
tucyjnej), jak i praktycznej. Poruszamy m.in. takie kwestie, jak prywatność w miej-
scu pracy, prywatność przedsiębiorcy, praktyka dostępu do informacji publicznej. Mo-
nografia została wzbogacona o zapis debaty dziennikarskiej na temat granic jawności
w działalności mediów, która odbyła się podczas konferencji zorganizowanej przez Ge-
neralnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Wydział Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 2014 r.

To właśnie sukces tej konferencji skłonił większość jej prelegentów do napisania ni-
niejszej monografii. Poruszone w niej tematy nie ograniczają się jedynie do podsumo-
wania dotychczasowego dorobku, omawiamy w niej bowiem perspektywy przyszłych
regulacji prawnych: jakie zagrożenia dla prywatności wynikają z rozwoju technologii,
jak będzie wyglądać regulacja tzw. re-use informacji z sektora publicznego oraz przyszłe
kompetencje organu ochrony danych, które być może zostaną rozszerzone o kontrolę
dostępu do informacji publicznej.

Wspomniana debata dziennikarska stanowiła ciekawy głos środowiska mediów.
Prowadził ją Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr Wojciech Wiewió-
rowski, a udział wzięli: Sławomir Jastrzębowski – red. nacz. Super Expressu, Jarosław
Kuźniar – TVN24, Jarosław Gugała – Polsat, Jadwiga Sztabińska – Dziennik Gazeta
Prawna.

W publikacji zamieściliśmy także zestawienie orzeczeń sądowych z kilku ostatnich
lat, wydanych na tle art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, określają-
cego ograniczenia dostępu do informacji publicznej. Cytowane wyroki dotyczą jedynie
ograniczenia dostępu ze względu na prywatność osób.
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