
W monografii dokonano analizy relacji zachodzących pomiędzy prawem do ochrony danych 
osobowych a prawem dostępu do informacji publicznej oraz prawem do ponownego wykorzy-
stywania informacji sektora publicznego jako informacyjnymi prawami jednostki. Wpływają 
one istotnie na status informacyjny człowieka, tworząc wspólny obszar uprawnień gwarantu-
jących zabezpieczenie jego interesów w różnych kontekstach funkcjonowania – począwszy od 
sfery najbardziej osobistej, poprzez udział w życiu społecznym i politycznym, aż po korzystanie 
z zasobów informacyjnych w celach gospodarczych, naukowych, kulturalnych.

Publikacja stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące trzech sfer uprawnień 
informacyjnych i ich wzajemnych powiązań. Uwzględnia cechy, genezę i kontekst regulacyjny 
każdego z analizowanych praw oraz istotnych w praktyce obszarów współstosowania przepi-
sów z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej oraz ponownego 
wykorzystywania informacji sektora publicznego.
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dostrzegalna jest ich komplementarność, a zarazem konieczność współrealizacji wielu obo-
wiązków i procedur przewidzianych w przepisach RODO (ogólnego rozporządzenia o ochro-
nie danych osobowych), ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o otwartych 
danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
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WSTĘP

Przedmiotem pracy jest analiza relacji pomiędzy prawem do ochrony danych oso‑
bowych a prawem dostępu do  informacji publicznej oraz prawem do ponownego 
wykorzystywania informacji sektora publicznego jako wzajemnie dopełniających się 
informacyjnych praw jednostki1.

Podjęcie próby zdefiniowania relacji pomiędzy tymi właśnie prawami stanowi interesu‑
jący obszar badawczy, ponieważ współcześnie silnie wpływają one na status informa‑
cyjny człowieka, stanowiąc element jego „informacyjnej integralności”. Prawa te tworzą 
wspólny obszar uprawnień gwarantujących zabezpieczenie interesów jednostki w róż‑
nych relacjach i kontekstach jej funkcjonowania. Począwszy od sfery najbardziej osobistej, 
przez udział w życiu społecznym i politycznym, aż po korzystanie z zasobów informacyj‑
nych w celach gospodarczych, naukowych, kulturalnych. To obszar, w którym w gestii 
państwa leży zachowywanie standardów prewencyjnej ochrony autonomii informacyj‑
nej jednostki oraz zapewnianie dostępu do informacji publicznej, a także umożliwianie 
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Analizowane prawa in‑
formacyjne są komplementarne, ponieważ zachodzi pomiędzy nimi relacja dopełnia‑
nia i uzupełniania2. Współistniejąc, pozwalają określić status informacyjny człowieka 
wobec organów władzy publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne.

W ramach tej pracy mamy do czynienia z wyodrębnionym polem analiz, w obszarze 
którego uwaga skupiona jest na oddziaływaniu prawa do ochrony danych osobowych 
oraz „praw dostępowych”. Ich bliskość i powiązania nie są zaskakujące, na co wska‑
zuje stosunkowo częste ich łączne przedstawianie w literaturze3. Tyle tylko, że zwykle 

1 O „informacyjnych prawach jednostki” lub „informacyjnych uprawnieniach” zob. m.in. B. Banaszak, 
M. Bernaczyk, Konsultacje społeczne i prawo do informacji o procesie prawotwórczym na tle Konstytucji RP 
oraz postulatu „otwartego rządu”, ZNSA 2012/4, s. 20; zob. M. Jabłoński, Udostępnianie informacji publicz-
nej w trybie wnioskowym, Wrocław 2009, s. 19; M. Jabłoński, Udostępnienie informacji publicznej w formie 
wglądu do dokumentu, Wrocław 2013, s. 17; M. Jabłoński, Udostępnienie przetworzonej informacji publicz-
nej, Wrocław 2015, s. 30.

2 Słownik języka polskiego, t. 1, red. M. Szymczak, Warszawa 1978, s. 978.
3 Dla przykładu G. Sibiga, Komplementarność czy kolizja? Prawna ochrona danych osobowych a dostęp 

do informacji publicznej oraz informacji o środowisku i jego ochronie [w:] Ochrona danych osobowych w Pol-
sce z perspektywy dziesięciolecia, red. P. Fajgielski, Lublin 2008, s. 153 i n.
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ich relacja postrzegana jest przez pryzmat napięcia czy konfliktu, jaki między nimi 
powstaje, z pominięciem pozostałego obszaru ich oddziaływań, który jest nie mniej 
istotny. W dotychczasowym dorobku piśmienniczym najszerszych opracowań do‑
czekały się zwykle osobno analizowane dziedziny ochrony danych osobowych4 oraz 
dostępu do informacji publicznej5, gdzie kwestia ich wzajemnych relacji zwykle jest 
zaledwie sygnalizowana lub prezentowana jednostronnie wyłącznie z punktu wi‑
dzenia rzeczonych kolizji. Stosunkowo najwęziej piśmiennictwo traktuje problema‑
tykę ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, najpewniej z tej 
przyczyny, że prawo to wciąż określać można jako nowe – przynajmniej w polskim 
porządku prawnym, a nadto w dalszym ciągu niewystarczająco dostrzegane jako ka‑
tegoria osobna od dostępu do informacji publicznej6. W tym stanie rzeczy próbę zde‑
finiowania relacji pomiędzy prawem do ochrony danych osobowych a dwoma, blisko 
powiązanymi, ale jednak odrębnymi od siebie, prawami dostępowymi należy uznać 
za badawczo uzasadnioną, zwłaszcza że w literaturze wciąż brak analizy obejmującej 
te relacje szeroko i możliwie całościowo, z uwzględnieniem problematyki ich wzajem‑
nego wzmocnienia i dopełniania się oraz konieczności współstosowania przepisów 
określających zasady, wedle których zapewniona ma być odpowiednio ochrona da‑
nych osobowych, dostęp do informacji publicznej oraz otwieranie danych i ponowne 
wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

W zamyśle autorki wyrazem nakreślonego w ten sposób celu badań ma być uchwy‑
cenie wskazanej w tytule pracy relacji między prawem do ochrony danych osobo‑
wych a  dwoma pozostałymi ujętymi w  nim prawami informacyjnymi. Pozostają 
one na  tyle odrębne, by uzasadnione było opisanie relacji pomiędzy ochroną da‑
nych osobowych a każdym z nich. Trzeba jednak wskazać, że oba opisywane prawa 
informacyjne są podobne w takiej mierze, że często trudno wyraźnie rozgraniczyć 
specyfikę oddziaływań pomiędzy prawem do  ochrony danych osobowych a  pra‑
wem dostępu do  informacji publicznej od tych, jakie zachodzą pomiędzy prawem 
do ochrony danych osobowych a prawem do ponownego wykorzystywania infor‑
macji sektora publicznego. Z tego właśnie względu tam, gdzie jest to uzasadnione, 
obydwa te prawa analizowane są łącznie. Odbywa się to bez szkody dla uchwycenia 
specyfiki oddziaływań pomiędzy nimi a prawem do ochrony danych osobowych. 
Osią badań pozostaje więc zasadnicza relacja pomiędzy prawem do ochrony danych 

4 Zob. M. Jabłoński, D. Kornobis ‑Romanowska, K. Wygoda, Obowiązywanie i stosowanie postanowień 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym, Wrocław 2017; M. Ja‑
gielski, Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Warszawa 2010; P. Fajgielski, Kontrola 
przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno-prawne, Lublin 2008.

5 Zob. M. Bernaczyk, Prawo do  informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014; Główne 
problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych 
państwa Unii Europejskiej, red. G. Sibiga, Warszawa 2013; Prawo do informacji publicznej. Efektywność re-
gulacji i perspektywy jej rozwoju, red. M. Maciejewski, Warszawa 2014; Dostęp do  informacji publicznej, 
red. P. Szustakiewicz, Warszawa 2019.

6 A. Piskorz ‑Ryń, Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Zagadnienia administra cyj-
no prawne, Warszawa 2018, s. 91 i n.
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osobowych a blisko związanymi ze sobą prawami do informacji publicznej i do po‑
nownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, co wydaje się zabiegiem 
pożądanym i przynoszącym interesujący efekt poznawczy. Te dwa ostatnie prawa 
mają bowiem inne cele, założenia, a  także odmienne zakotwiczenie normatywne, 
choć bez wątpienia wspólnym dla nich elementem konstrukcyjnym jest dostęp do in‑
formacji będących w posiadaniu podmiotów publicznych. Często to informacje toż‑
same, zawierające te same dane osobowe, tyle że w ramach realizacji prawa dostępu 
do  informacji publicznej oraz prawa do ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego z założenia służące innym celom. Wart uwagi zatem wydaje się 
także wątek ich wzajemnych oddziaływań, który jednak, ze względu na założone cele 
badawcze i zakres pracy, analizowany jest w sposób ograniczony do kwestii, które 
są istotne z perspektywy ochrony danych osobowych współrealizowanej z  jedno‑
czesnym zapewnianiem dostępu do informacji oraz ponownego wykorzystywania 
informacji sektora publicznego.

Wyjaśnienia w tym miejscu wymagają zagadnienia terminologiczne, ponieważ, jak 
wskazano na  wstępie, celem tej monografii jest analiza relacji pomiędzy prawem 
do  ochrony danych osobowych a  prawem dostępu do  informacji publicznej oraz 
prawem do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, podczas 
gdy w tytule pracy, jak i w prowadzonych w niej rozważaniach, wielokrotnie mowa 
będzie o ochronie danych osobowych oraz odpowiednio o dostępie do  informacji 
publicznej, jak i o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Za‑
bieg ten ma przede wszystkim charakter stylistyczny, a nadto poprzez takie dziedzi‑
nowe wskazanie pozwala zaakcentować, że próbą tytułowego zdefiniowania relacji 
objęte zostają nie tylko prawa gwarantowane jednostce, ale także unormowania, które 
służą zapewnieniu ich wykonania. Wyjaśnić trzeba nadto, że analizowane w tej pracy 
prawa łącznie określa się mianem „praw informacyjnych”, zaś prawo dostępu do in‑
formacji publicznej oraz prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora 
publicznego autorka łącznie nazywa „prawami dostępowymi”. Szersza argumenta‑
cja przemawiająca na rzecz zastosowania takiej terminologii przedstawiona została 
w rozdziale 1, jednak obok przywołanych tam motywów, zastosowanie takiego właś‑
nie nazewnictwa powodowane jest także potrzebą pewnego uproszczenia przy zasto‑
sowaniu wskazanej konwencji językowej. Każde bowiem z opisywanych w tej pracy 
praw ma rozbudowaną nazwę własną, co znacząco utrudnia formułowanie klarow‑
nych wypowiedzi i sprzyja poszukiwaniom uproszczeń, które godzi się stosować, o ile 
ich użycie odbywa się bez uszczerbku dla prezentowanych zagadnień.

Prezentując cel niniejszej pracy i dążąc do wskazania jej tezy, należy uznać za uza‑
sadnione przyjęcie, że przedmiot prawa do ochrony danych osobowych, prawa do‑
stępu do informacji publicznej oraz prawa do ponownego wykorzystywania infor‑
macji sektora publicznego określa się poprzez sięgnięcie do pojęcia informacji, której 
przydawane jest konkretne znaczenie poprzez jej sklasyfikowanie odpowiednio jako 
„danych osobowych”, „informacji publicznej” oraz „informacji sektora publicznego”. 
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Rozdział 1

CHARAKTERYSTYKA PRAWA DO OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH, PRAWA DOSTĘPU 

DO INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ PRAWA 
DO PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA 
INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO 

JAKO INFORMACYJNYCH PRAW PODMIOTOWYCH

1.1. Wprowadzenie

Charakterystyka prawa do ochrony danych osobowych, prawa dostępu do informacji 
publicznej oraz prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicz‑
nego wymaga, aby na wstępie spojrzeć na te prawa jako na pewną komplementarną 
całość. Należy wskazać na te elementy, które są dla nich wspólne i które powodują, 
że  już przy intuicyjnym pojmowaniu ewidentne są ich swoista bliskość i  pewien 
wspólny obszar oddziaływań, który określić można jako współstosowanie. Obszar 
ten jest przedmiotem badań niniejszej pracy, a  jego poszczególne elementy kolejno 
podlegają w niej pogłębionym rozważaniom. U progu tych rozważań uzasadniane 
jest wskazanie tych cech analizowanych praw, które sprawiają, że w dyskursie praw‑
niczym wielokrotnie są one ze sobą zestawiane, choć zwykle po jednej stronie plasuje 
się prawo do ochrony danych osobowych, po drugiej zaś prawo dostępu do informa‑
cji publicznej, a coraz częściej także prawo do ponownego wykorzystywania infor‑
macji sektora publicznego, które wraz z rozwojem technologicznym oraz cyfryzacją 
zasobów publicznych zyskuje znaczenie, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę ideę 
otwartych danych. W niniejszej pracy pewnym centralnym punktem odniesienia jest 
prawo do ochrony danych osobowych zestawiane odpowiednio z prawem dostępu 
do informacji publicznej oraz prawem do ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego. Wszystkie one pozostają jednak względem siebie komplemen‑
tarne, choć z założenia ochrona danych osobowych służy realizacji innych celów 
niż prawa dostępowe, bo w ten właśnie sposób można określać prawo dostępu do 
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informacji publicznej oraz prawo do ponownego wykorzystywania informacji sek‑
tora publicznego przez wzgląd na podstawowy dla nich element, jakim pozostaje 
dostęp do informacji.

Bliskości wszystkich tych praw upatrywać można w pewnych podstawowych oko‑
licznościach, na które należy wskazać na wstępie ich charakterystyki. Po pierwsze, 
wszystkie te prawa zaliczyć trzeba do kategorii praw informacyjnych (podmiotowych 
praw informacyjnych). Po drugie, można je zaliczyć do publicznych praw podmio‑
towych. Po trzecie, prawa te stanowią fundamentalne elementy konstrukcyjne po‑
zwalające wyodrębniać prawo informacyjne z szerzej kategorii prawa publicznego. 
Po czwarte, cechuje je komplementarność, a więc stosunek wzajemnego dopełnienia, 
co kształtuje informacyjny status jednostki. Po piąte, przepisy urzeczywistniające te 
prawa mają charakter proceduralny, ponieważ respektowanie praw informacyjnych 
jako praw podmiotowych w głównej mierze polega na przestrzeganiu procedur po‑
stępowania z informacjami, przy czym zasadniczo jest tak, że podmioty zobowiązane 
na gruncie rzeczonych praw mają obowiązek przestrzegać przyporządkowanych tym 
prawom procedur równocześnie.

1.2. Prawo do ochrony danych osobowych, prawo dostępu 
do informacji publicznej oraz prawo do ponownego 
wykorzystywania informacji sektora publicznego 
jako informacyjne prawa podmiotowe

1.2.1. Pojęcie praw informacyjnych

Prawo do ochrony danych osobowych, prawo dostępu do informacji publicznej oraz 
prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zaliczyć na‑
leży do kategorii praw informacyjnych jednostki, które kształtowane są przez sumę 
wielu wartości, swobód (wolności) i uprawnień (praw), łącznie kształtujących sta‑
tus informacyjny człowieka1. Określić je można zbiorczo jako informacyjne prawa 
podmiotowe (prawa podmiotowe o charakterze informacyjnym). Obszerna regu‑
lacja konstytucyjna odnosząca się do kategorii informacji, do której należą przede 
wszystkim art. 51, 54, 61 oraz 74 ust. 3 Konstytucji RP, daje podstawę do wska‑
zywania na  kategorię „informacyjnych uprawnień jednostki”2, aczkolwiek kata‑
log ten może być uzupełniany o  inne wolności i prawa, których realizacja wiąże 
się z  dostępem do  informacji czy też posługiwaniem się informacjami3. Tworzy 

1 Zob. M. Jabłoński, Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym…, s. 19; M. Jabłoński, 
Udostępnienie informacji publicznej w  formie wglądu…, s. 17; M. Jabłoński, Udostępnienie przetworzonej 
informacji…, s. 30; M. Sakowska ‑Baryła, Dostęp do informacji publicznej…, s. 23–27.

2 Zob. B. Banaszak, M. Bernaczyk, Konsultacje społeczne…, s. 20.
3 Zob. M. Jabłoński, Udostępnienie informacji publicznej w trybie wnioskowym…, s. 20.
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to sferę komplementarnych uprawnień, których katalog nie może być traktowany 
jako enumeratywny4.

W pracy niniejszej skupiono się jednak na prawach, które dla kategorii praw infor‑
macyjnych są najistotniejsze, chciałoby się rzec – najbardziej reprezentatywne i klu‑
czowe. Ich charakter i pole oddziaływania są bowiem szczególnie szerokie, nadto 
wyjątkowo często traktuje się je jako konstytutywne dla wyodrębnienia prawa infor‑
macyjnego i uzasadniające jego uwydatnienie w ramach gałęzi prawa publicznego5.

W prowadzonych rozważaniach posłużono się pojęciem praw informacyjnych dla 
określenia wolności i praw człowieka, mając na uwadze to, że termin ten może być 
używany w zaznaczeniu podmiotowym i przedmiotowym6. Prawo człowieka w zna‑
czeniu podmiotowym stanowi prawo podmiotowe przysługujące jednostce wobec 
państwa, jak również wobec innych, wynikające z norm prawnych ustanowionych 
dla ochrony wartości o podstawowym znaczeniu dla rozwoju jednostki i  funkcjo‑
nowania społeczeństwa, należące do praw publicznych chroniących jednostkę przed 
władzami publicznymi i innymi podmiotami, których to praw nie może się wyzbyć 
i które nie ulegają przedawnieniu7. Prawo człowieka w znaczeniu przedmiotowym 
natomiast to norma prawna, która jest źródłem praw człowieka w znaczeniu pod‑
miotowym8. Podmiotowe i przedmiotowe ujęcie praw człowieka tworzy jedną zło‑
żoną strukturę prawną9.

Posługując się w  pracy zbiorczym pojęciem praw informacyjnych, traktuje się je 
przede wszystkim jako prawa podmiotowe, nie odchodzi się też od ich przedmioto‑
wego znaczenia. Skupiono się w ten sposób na pojęciu prawa jako opisującego sytu‑
ację podmiotu czy grupy podmiotów, stąd właśnie mowa o prawie podmiotowym10. 
Jednocześnie trzeba wskazać, że  zwrot ten – używany na  gruncie różnych gałęzi 
prawa, zarówno prywatnego, jak i  publicznego – jest przedmiotem pogłębionych 
analiz w teorii prawa, ale brak jednej jego definicji, która mogłaby stanowić jedyny 
punkt odniesienia w dyskursie prawniczym11.

4 M. Jabłoński, Udostępnienie informacji publicznej w trybie wnioskowym…, s. 20.
5 Zob. I. Lipowicz, Prawne formy działania administracji publicznej – między stabilizacją a potrzebą 

przełomu, RPEiS 2016/4, s. 50–52.
6 Zob.  M. Augustyniak, Pojęcie, istota oraz geneza wolności i  praw człowieka [w:]  Wolności i  prawa 

człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Chmaj, Warszawa 2016, s. 14.
7 Zob. K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kra‑

ków 1999, s. 17.
8 K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej…, s. 17.
9 Zob. Z. Kędzia, Pojęcie „prawa i wolności obywatelskie” (Uwagi na tle ustawy o Rzeczniku Praw Oby-

watelskich), PiP 1989/3, s. 35.
10 Zob. M. Pyziak ‑Szafnicka, Prawo podmiotowe, „Studia Prawa Prywatnego” 2006/1, s. 43.
11 Szeroko kwestie te omówione zostały w zwłaszcza w dwóch następujących dziełach: zob. K. Opałek, 

Prawo podmiotowe. Studium z teorii prawa, Warszawa 1957; S. Wronkowska, Analiza pojęcia prawa pod-
miotowego, Poznań 1973.
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1.2.2. Prawa informacyjne jako prawa podmiotowe

Piśmiennictwo i judykatura dla określenia analizowanych tu praw posługuje się za‑
równo pojęciem praw informacyjnych, jak i pojęciem uprawnień informacyjnych. 
Biorąc pod uwagę to, że wyrażenia „prawo podmiotowe” oraz „uprawnienie” i  ich 
relacja względem siebie w nauce prawa budzą kontrowersje dotyczące zarówno sa‑
mego rozumienia prawa podmiotowego, jak i  tego, czy uzasadnione jest ich roz‑
różnianie12, wyjaśnić należy, że zasadniczo w pracy posłużono się pojęciem praw 
informacyjnych, zaliczając je do kategorii praw podmiotowych. Prawa podmiotowe 
pojmuje się przy tym jako złożoną sytuację prawną wyznaczoną jakimś podmiotom 
przez obowiązujące normy ze względu na uznane przez prawodawcę społecznie uza‑
sadnione interesy tych podmiotów13. Nadto, jak czyni się to w nauce prawa konsty‑
tucyjnego, rzeczone prawo podmiotowe rozumiane jest jako podstawowe i pochodne 
sytuacje prawne (uprawnienia, kompetencje14), w których skład wchodzi roszczenie 
procesowe, czy też nieco inaczej rzecz ujmując – jako sytuacja prawna jednostki, 
polegająca na  tym, że może ona żądać określonego zachowania (działania lub za‑
niechania) na  jej rzecz od  innego podmiotu, gdy na podmiocie tym ciąży prawny 
obowiązek realizacji tego zachowania, a w razie jego niespełnienia jednostce służy 
środek prawny pozwalający na wyegzekwowanie tego obowiązku15. Zgodzić się przy 
tym można z argumentacją, wedle której nieco łagodniej podchodzić należy do kwe‑
stii roszczenia procesowego (możliwości dochodzenia swojego prawa przez podmiot 
uprawniony przed sądem) jako konstytutywnego elementu prawa podmiotowego. Za‑
kładać trzeba bowiem, że z prawem podmiotowym mamy do czynienia także wtedy, 
gdy obowiązek organu państwowego służy ochronie interesu jednostki, a naruszenie 
tego obowiązku jest opatrzone sankcją, która jednak niekoniecznie musi być urucha‑
miana przez beneficjenta tego prawa16. Prawo podmiotowe zatem istnieje wówczas, 
gdy zostały stworzone stosowne instrumenty prawne jego ochrony, które mogą wy‑
nikać wprost z Konstytucji RP, ale i z ustaw, jak również innych aktów prawnych, 
w tym w związku z multicentrycznością systemu prawa17, także z aktów Unii Euro‑

12 Zob. J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2007, s. 215–217 i przywołana tam 
literatura.

13 Zob. S. Wronkowska [w:] A. Radelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i pra-
wa, Warszawa 1992, s. 153.

14 Szerzej o uprawnieniach i kompetencjach zob. M. Bernaczyk, Pojęcie publicznych praw podmioto-
wych w świetle Konstytucji RP [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. 1, Idee i zasady przewod-
nie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, red. M. Jabłoński, Warszawa 2010, s. 237–243; 
W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002, s. 166–173; K. Wojtyczek, Granice ingerencji 
ustawodawczej…, s. 53–61.

15 Zob. M. Florczak ‑Wątor, Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych, Kraków 2014, s. 22 i przywo‑
łana tam literatura.

16 Zob. K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej…, s. 21.
17 Szerzej na temat multicentryczności systemu prawa zob. E. Łętowska, Multicentryczność współczes-

nego systemu prawa i  jej konsekwencje, PiP  2005/4, s.  3–10; E. Łętowska, Dialog i  metody. Interpretacja 
w multicentrycznym systemie prawa, cz. 1, EPS 2008/11, s. 4–8; E. Łętowska, Dialog i metody. Interpretacja 
w  multicentrycznym systemie prawa, cz.  2, EPS  2008/12, s.  4–8; J. Wawrzyniak, O  potrzebie uprawiania 
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pejskiej lub międzynarodowych. Wówczas konstytucyjna wolność czy prawo wraz 
z normami ustawowymi lub normami unijnymi czy międzynarodowymi stanowi 
podstawę do rekonstrukcji prawa podmiotowego18.

Za uzasadniony na tym tle uznać należy pogląd wyrażony w nauce prawa konsty‑
tucyjnego, zgodnie z którym pojęcie prawa podmiotowego zakłada istnienie relacji 
wyznaczonej przez podstawowe elementy obejmujące:
 1) podmiot danego prawa (beneficjent prawa);
 2) podmiot zobowiązany do realizacji tego prawa;
 3) prawny obowiązek określonego zachowania ze strony podmiotu zobowiązanego 

na rzecz podmiotu prawa (beneficjenta prawa);
 4) zespół przesłanek, od których zależy aktualizacja tego obowiązku; oraz
 5) interes podmiotu (beneficjenta) tego prawa, przez to prawo realizowany19.

Podobnie rzecz ujął Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 16.06.2003 r., K 52/0220, 
wskazując, że u podstaw prawa podmiotowego znajdują się zawsze określone dobra 
o istotnym znaczeniu z punktu widzenia jednostki lub innych podmiotów prywat‑
nych21, argumentując przy tym, że „aby można było mówić o prawie podmiotowym, 
normy prawa przedmiotowego powinny wskazywać podmiot danego prawa, podmiot 
zobowiązany do realizacji tego prawa, treść obowiązku ciążącego na podmiocie zo‑
bowiązanym oraz okoliczności, w których ten podmiot powinien spełnić ciążący 
na nim obowiązek”22.

W ten właśnie sposób charakteryzować można każde z praw informacyjnych, któ‑
rych relacje są przedmiotem analiz w niniejszej rozprawie, przy czym określanie ich 
właśnie jako prawa informacyjne czy informacyjne prawa podmiotowe ma uzasad‑
nienie w tej okoliczności, że wszystkie elementy tych praw podmiotowych, o jakich 
mowa wyżej, odnoszą się do kategorii informacji. Wprawdzie w przypadku każdego 
z analizowanych tu praw informacja jest jeszcze dodatkowo dookreślona jako: „dane 
osobowe” (informacje dotyczące osoby fizycznej), „informacja publiczna”, „informa‑
cja sektora publicznego”, ale uprawnienia beneficjentów tych praw, jak i obowiązki 
podmiotów zobowiązanych odnoszą się do informacji i wyznaczonego przez przepisy 
prawa sposobu postępowania z nią – gromadzenia, przechowywania, udostępnia‑
nia, zabezpieczania, reglamentacji dostępu lub zapewniania szerokiego udostępniania 
z tzw. otwieraniem danych włącznie. Także interes beneficjenta prawa odnoszony jest 

prawa konstytucyjnego porównawczego, PiP 2020/9, s. 112–120; A. Kalisz, Multicentryczność systemu pra-
wa polskiego a działalność orzecznicza Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka, RPEiS 2007/4, s. 35–49.

18 W. Zakrzewski, Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela [w:] Polskie prawo 
konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2002, s. 159.

19 W. Zakrzewski, Podstawowe wolności…, s. 20; M. Florczak ‑Wątor, Horyzontalny wymiar…, s. 23.
20 Wyrok TK z 16.06.2003 r., K 52/02, OTK‑A 2003/6, poz. 54.
21 Wyrok TK z 16.06.2003 r., K 52/02.
22 Wyrok TK z 16.06.2003 r., K 52/02.



W monografii dokonano analizy relacji zachodzących pomiędzy prawem do ochrony danych 
osobowych a prawem dostępu do informacji publicznej oraz prawem do ponownego wykorzy-
stywania informacji sektora publicznego jako informacyjnymi prawami jednostki. Wpływają 
one istotnie na status informacyjny człowieka, tworząc wspólny obszar uprawnień gwarantu-
jących zabezpieczenie jego interesów w różnych kontekstach funkcjonowania – począwszy od 
sfery najbardziej osobistej, poprzez udział w życiu społecznym i politycznym, aż po korzystanie 
z zasobów informacyjnych w celach gospodarczych, naukowych, kulturalnych.

Publikacja stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące trzech sfer uprawnień 
informacyjnych i ich wzajemnych powiązań. Uwzględnia cechy, genezę i kontekst regulacyjny 
każdego z analizowanych praw oraz istotnych w praktyce obszarów współstosowania przepi-
sów z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej oraz ponownego 
wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Autorka podjęła próbę zdefiniowania relacji i oddziaływań zachodzących pomiędzy trzema 
prawami informacyjnymi w sposób i w zakresie pozwalających na uchwycenie nie tylko ist-
niejących między nimi napięć czy konfliktów, lecz także tych obszarów, w których istotnie 
dostrzegalna jest ich komplementarność, a zarazem konieczność współrealizacji wielu obo-
wiązków i procedur przewidzianych w przepisach RODO (ogólnego rozporządzenia o ochro-
nie danych osobowych), ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o otwartych 
danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
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