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STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia przesłanki, które ograniczają dostęp prasy do informacji, tak w prawie 
międzynarodowym oraz wybranych państw obcych, jak również w myśl polskiej ustawy 
o dostępie do informacji publicznej oraz innych aktów prawnych, w których określono, 
jakie wiadomości stanowią tajemnicę prawnie chronioną. Przedmiotem prowadzonych 
rozważań są tajemnice niejawne o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone”; 
tajemnice zawodowe istotne dla działalności dziennikarzy, jak dziennikarska, lekarska czy 
obrońcy; ponadto prywatność osób )zycznych oraz tajemnica przedsiębiorcy. Wskazano 
również konsekwencje nieuprawnionego ujawnienia tajemnic ustawowo chronionych. 
Artykuł kończy ocena omawianych ograniczeń z punktu widzenia kon+iktu chronionych 
prawem dóbr.
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1. Uwagi wprowadzające

Dostęp do informacji publicznej, uregulowany w  ustawie z  6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej1, jest coraz powszechniej traktowany jako pra-
wo człowieka, będące pochodną wolności słowa2. Bardzo ciekawym zagadnieniem, 
a  jednocześnie budzącym wiele emocji, jest konieczność precyzyjnego wytyczenia 
granicy między informacjami publicznymi, a tymi, które nie powinny być ujawnia-
ne przez dziennikarzy, wobec istnienia odwiecznego kon+iktu prawa społeczeństwa 
i poszczególnych jednostek do informacji, a prawa do bezpieczeństwa, prywatności 
oraz innych praw. Ograniczenia w zakresie dostępu do informacji o działalności orga-
nów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne mogą wynikać z tre-

* dr; Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.
1 Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm., dalej jako ustawa o dostępie (do informacji publicznej). Niniejszy 
artykuł uwzględnia stan prawny na styczeń 2014 r.
2 Na temat podmiotów zobowiązanych oraz trybów udzielenia informacji publicznej w świetle pra-
wa polskiego na tle prawa międzynarodowego, zob. A. Grzesiok-Horosz, Prawo prasy do informacji 
publicznej, „Rocznik Prasoznawczy” VII/2013, Sosnowiec 2013.
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ści art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku3. Dostęp 
do informacji publicznej może być ograniczony przy założeniu mody)kacji, jakie 
przewiduje art. 61 ust. 3 Konstytucji, ze względu na określoną w ustawach ochronę 
wolności i praw innych osób oraz podmiotów gospodarczych, jak również ze względu 
na potrzebę ochrony porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu 
gospodarczego państwa. Ograniczenia niespełniające tych konstytucyjnych warun-
ków mogą być zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego jako niezgodne z Konsty-
tucją4. Zdaniem części przedstawicieli doktryny prawa, konkretyzując konstytucyjne 
prawo, skonstruowano ustawę o dostępie w taki sposób, iż tajemnice wydają się naj-
ważniejsze, a dostęp do informacji mniej istotny, w myśl sformułowania „masz prawo 
do informacji, o ile inne restrykcyjne ustawy nie stoją temu na przeszkodzie”5.

Dziennikarz, realizując zadania prasy polegające na informowaniu, powinien mieć 
świadomość, jaki rodzaj wiadomości jest prawnie niedostępny, gdyż granice prawne 
wolności dziennikarza do pozyskania i rozpowszechniania informacji wyznaczają ta-
jemnice ustawowo chronione. Pojęcie to oznacza informacje wyłączone z powszechne-
go dostępu i obiegu społecznego, ze względu na rozmaite wyższe, społecznie doniosłe 
cele. Tajemnica to wiadomość, która nie jest powszechnie dostępna, a jej pozyskiwa-
nie oraz udostępnianie naruszyłoby porządek prawny. Tajemnice prawnie chronione, 
określone obecnie w kilkudziesięciu ustawach, mogą być wyrażone w dowolny sposób, 
za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, dźwięku. Są to na przykład tajemnice: akt 
stanu cywilnego6, bankowa7, biegłego rewidenta8, komornika sądowego9, statystycz-

3 Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm., dalej jako Konstytucja. Zob. L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz, Warszawa 2002, s. 12 i nast.; J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 
2008, s. 220; E. Góral, Prawo dostępu do informacji i jego ograniczenia, [w:] Prawo administracyjne 
materialne. Wybrane zagadnienia, red. J. Sługocki, Bydgoszcz 2005, s. 110 i nast.; K. Tarnacka, Prawo 
do informacji w Polsce, „Państwo i Prawo” 2003, z. 5, s. 77 nast.
4  B. Fischer, W. Świerczyńska-Głownia, Dostęp do informacji ustawowo chronionych. Zarządzanie 
informacją. Zagadnienia podstawowe dla dziennikarzy, Kraków 2006, s. 15.
5  Tak T. Górzyńska, podaję za: T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji 
publicznej, Warszawa 2008, s. 72.
6 Regulacja jest zawarta w ustawie z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz.U. 
2011, Nr 212, poz. 1264 ze zm. Szerz. zob. M. Taradejna, R. Taradejna, Dostęp do informacji publicz-
nej a prawna ochrona informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej oraz 
życia prywatnego, Toruń 2003, s. 119 i nast.
7 Uregulowana w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, Dz.U. 2012, poz. 1376 ze zm. 
Szerz. zob. M. Taradejna, R. Taradejna, Dostęp do informacji publicznej…, s. 46 i nast.
8 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnio-
nych do badania sprawozdań )nansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze 
zm.
9 Artykuł 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2011, 
Nr 231, poz. 1376 ze zm.) zobowiązuje  komornika do zachowania w tajemnicy okoliczności spra-
wy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności zawodowe. Zob. T.R. 
Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy…, s. 181.
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na10, ubezpieczeniowa11, wynalazcza12, zamówień publicznych13, ponadto przewidziana 
w ustawie o Najwyższej Izby Kontroli14.

Założonemu celowi, którym jest przedstawienie ograniczeń, na jakie może na-
potkać dziennikarz domagający się udzielenia informacji publicznej, podporząd-
kowana została systematyka artykułu. Autorka wymienia okoliczności uzasadnia-
jące odmowę udostępnienia informacji publicznych w prawie międzynarodowym 
oraz w  ustawodawstwie wybranych państw obcych, koncentrując się na omówie-
niu tajemnic niejawnych, wybranych tajemnic ustawowo chronionych – istotnych 
z punktu widzenia funkcjonowania prasy – dziennikarskiej, autorskiej, skarbowej, 
a  także społecznie ważnych – lekarskiej, adwokackiej i  radcowskiej, jak również 
omówieniu prywatności osób )zycznych oraz tajemnicy przedsiębiorcy jako pod-
stawy odmowy udzielenia prasie informacji.

Wskazać trzeba, iż ustawodawca zdecydował się przyznać prymat dostępowi do 
informacji uregulowanemu w innych aktach prawnych15, jak informacja o środowi-
sku i jego ochronie, )nansach publicznych, gospodarce )nansowej samorządu te-
rytorialnego, toczącym się postępowaniu sądowym czy zamówieniach publicznych, 
które pozostaną poza zakresem prowadzonych rozważań. 

2. Międzynarodowe ograniczenia prawa do informacji

Ograniczenia w  dostępie do informacji przewiduje art. 10 ust. 2  Konwencji 
o  Ochronie Praw Człowieka i  Podstawowych Wolności z  1950 r.16, stanowiąc, iż 
korzystanie z  wolności może podlegać takim ograniczeniom i sankcjom, jakie są 
przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w inte-

10 Z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. 2012, poz. 591 ze zm. Zob. M. Ja-
błoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2002, s. 131 i nast.
11 Szerz. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. 2013, poz. 950 ze zm.
12 Regulacje dotyczące wynalazku tajnego znajdują się w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo 
własności przemysłowej, Dz.U. 2003, Nr 119, poz. 1117 ze zm. Zob.: A. Grzesiok-Horosz, Odszkodo-
wanie za wynalazek tajny jako przyczynek do rozważań o cywilistycznej zasadzie pełnego naprawienia 
szkody, [w:] Nowoczesne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, red. Z. Grzywna, Ka-
towice 2011, s. 161 i nast. i przywołana tam literatura. Na ten temat także: M. Taradejna, R. Taradej-
na, Dostęp do informacji publicznej…, s. 59 i nast.
13 Na podstawie ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2013, poz. 907.
14 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz.U. 2012, poz. 82 ze zm.
15 Na ten temat zob. przykładowo: J. Jędrośka, M. Stoczkiewicz, Ustawa o dostępie do informacji publicz-
nej a regulacje szczególne, „Państwo i Prawo” 2003, nr 6, s. 89 i nast.; T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do 
ustawy…, s. 98 i nast.; S. Czarnow, Wybrane zagadnienia prawne dostępu do informacji publicznej, „Re-
jent” 2006, nr 1, s. 71; M. Taradejna, R. Taradejna, Dostęp do informacji publicznej…, s. 113 i nast.
16 Dz.U. 1993, Nr 61, poz. 284 ze zm. Szerz. zob. A. Piskorz-Ryń, Prawo do informacji od podmio-
tów wykonujących administrację publiczną w polskim porządku prawnym, „Samorząd Terytorialny” 
2000, nr 7-8, s. 93 i nast.; J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 198; B. Fischer, W. Świerczyńska-Głownia, 
Dostęp do informacji ustawowo chronionych…, s. 15.
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resie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa 
publicznego, ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub 
przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia 
i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji pouf-
nych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej.

Zgodnie z art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych 
z 1966 r.17 realizacja prawa do swobodnego poszukiwania, otrzymywania i rozpo-
wszechniania wszelkich informacji i poglądów może być ograniczona jedynie ze 
względu na poszanowanie dobrego imienia innych oraz ochrony bezpieczeństwa 
państwowego lub porządku publicznego albo zdrowia lub moralności publicznej.

Wydana w dniu 25 listopada 1981 r. dyrektywa Komitetu Ministrów Rady Europy nr 
R 81/19 w sprawie dostępu do informacji posiadanej przez władze publiczne18 przewi-
dywała, iż ograniczenia w dostępie do informacji mogą wynikać jedynie z konieczności 
ochrony uzasadnionego interesu publicznego oraz interesu jednostki w przypadku in-
formacji bezpośrednio jej dotyczących; a odmowa udzielenia informacji musi być wy-
czerpująco uzasadniona i będzie mogła być skontrolowana. W rozporządzeniu z dnia 
30 maja 2001 r. nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parla-
mentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej19 wskazano, że zasadniczo wszelkie 
dokumenty powinny być publicznie dostępne, zaś w wyraźnie określonych wypadkach 
potrzeba ochrony interesu prywatnego i publicznego może jednak – na zasadzie wy-
jątku – uzasadniać ograniczenie dostępu. Wyłączenia ze względu na ochronę interesu 
publicznego obejmują kwestie: obronności, stosunków międzynarodowych oraz mię-
dzy państwami członkowskimi i  instytucjami wspólnotowymi, )nansów wspólnoto-
wych, stabilności wspólnotowego porządku prawnego, postępowania wspólnotowego, 
jak również inspekcji, śledztwa i kontroli )nansowej. Podstawą wyłączenia może być 
także ochrona prywatności jednostki – informacje zawarte w aktach pracowniczych, 
dane osobowe. Ponadto wyłączeniu podlegają te dokumenty, które są przeznaczone do 
użytku wewnętrznego – dokumenty z dyskusji, opinie departamentów. 

3. Ograniczenia przewidziane w prawie państw obcych

Zgodnie z  konstytucją Belgii odmowa zgody na udostępnienie dokumentów 
przez władze publiczne ma miejsce wówczas, kiedy argumenty przemawiające za 

17 Dz.U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167. Z wypowiedzi piśmiennictwa zob. A. Piskorz-Ryń, Prawo do infor-
macji…, s. 93 i nast.; T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy …, s. 27 i nast.; J. Sobczak, Prawo pra-
sowe, s. 197; B. Fischer, W. Świerczyńska-Głownia, Dostęp do informacji ustawowo chronionych…, s. 16.
18 J. Sobczak, Prawo prasowe…,  s. 198; K. Sieniawska, W kierunku demokratyzacji życia publicznego 
– ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, „Casus” 2003, nr 28, s. 26 i nast.
19 Dz. Urz. UE L 2001.145.43. Na ten temat zob. E. Góral, Prawo dostępu do informacji…, s. 97 i nast.; 
M. Jabłoński, K. Wygoda, Dostęp do informacji publicznej [w:] Prawne i ekonomiczne aspekty komuni-
kacji elektronicznej, red. J. Gołaczyński, Warszawa 2003, s. 70 i nast.
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ochroną określonego interesu są silniejsze niż na rzecz jawności, a ujawnienie mo-
gło godzić w dobro podlegające ochronie20.

We Francji organy władzy mogą wprowadzić zakaz dostępu do dokumentów, 
gdy ich udostępnienie zagraża interesowi podlegającemu ochronie; dotyczą one 
tajemnicy obrad rządu, stosunków zewnętrznych, polityki monetarnej, bezpie-
czeństwa państwa i porządku publicznego21. W niemieckim porządku prawnym 
istnieje lista interesów publicznych uniemożliwiających wgląd do akt. Wyłącze-
nia dotyczą informacji, których ujawnienie przyniosłoby uszczerbek obronności 
kraju związkowego; odnoszących się do obrad lub przygotowywanych prac rządu 
kraju związkowego oraz dotyczących postępowania sądowego, karnoprawnego 
lub postępowania o grzywnach. Z kolei interesami prywatnymi, w świetle prawa 
niemieckiego, uniemożliwiającymi dostęp do akt są: prawo do samookreślenia 
osoby, której dotyczą informacje zawarte w aktach, prawa autorskie oraz prawo 
przedsiębiorcy do zachowania w tajemnicy danych, których nie chce on ujawniać 
lub których utrzymanie w tajemnicy leży w uzasadnionym interesie przedsiębior-
stwa22. 

Konstytucja Szwecji przewiduje, iż władze mogą odmówić dostępu do doku-
mentów o)cjalnych jedynie wówczas, gdy jest to konieczne ze względu na ochro-
nę szczególnego rodzaju interesów, którymi są: bezpieczeństwo państwa, stosunki 
państwa z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi, prewencja 
kryminalna i ściganie sprawców przestępstw czy ochrona zagrożonych gatunków 
zwierząt i roślin23.

Obowiązującej w Stanach Zjednoczonych ustawy o swobodnym dostępie do in-
formacji nie stosuje się do materiałów, które m.in. są objęte szczególnym obowiąz-
kiem utrzymania w tajemnicy ze względu na interes obrony narodowej lub polityki 
zagranicznej; zostały objęte klauzulą niejawności; dotyczących wewnętrznych prze-
pisów i polityki kadrowej czy kartotek akt osobowych i akt medycznych, których 
ujawnienie mogłoby stanowić bezpodstawną ingerencję w prywatność osób24.

4. Ograniczenia przewidziane w ustawie o dostępie do informacji 
publicznej

Artykuł 5 ustawy o dostępie stanowi, iż prawo do informacji publicznej pod-
lega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie 
informacji niejawnych oraz o  ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, 
ponadto ze względu na prywatność osoby )zycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

20 T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy…, s. 15.
21 Tamże, s. 15.
22 Tamże, s.18 i nast.
23 Tamże, s. 22.
24 Tamże, s. 24 i nast.
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Jedynie na marginesie prowadzonych rozważań wskazać należy, iż nowelizacja 
ustawy o dostępie do informacji publicznej dokonana we wrześniu 2011r.25 wpro-
wadziła ograniczenie dostępu ze względu na ochronę ważnego interesu gospodar-
czego państwa, lecz zasadnie Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 30 kwietnia 
2012 r.26 stwierdził niezgodność wprowadzonego przepisu z Konstytucją.

4.1. Ochrona informacji niejawnych

Problematykę tę reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych27, określając zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnie-
nie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej 
albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne. Zakres przedmiotowy usta-
wy obejmuje następujące kwestie: klasy)kowanie informacji niejawnych; organizo-
wanie ich ochrony oraz przetwarzanie, jak również postępowanie sprawdzające pro-
wadzone w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy, 
postępowanie prowadzone w celu ustalenia, czy przedsiębiorca nim objęty zapewnia 
warunki do ochrony informacji niejawnych; organizację kontroli stanu zabezpiecze-
nia informacji niejawnych; ochronę informacji niejawnych w systemach teleinforma-
tycznych, jak również stosowanie środków bezpieczeństwa )zycznego w odniesieniu 
do informacji niejawnych. Zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu informacje nie-
jawne mogą być udostępnione jedynie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy 
w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby28. Usta-
wa dzieli informacje niejawne na zastrzeżone, poufne, tajne oraz ściśle tajne.

Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „ściśle tajne”, jeżeli ich nieupraw-
nione ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej 
Polskiej, przez to że: zagrozi jej niepodległości, suwerenności lub integralności te-
rytorialnej, bezpieczeństwu wewnętrznemu lub porządkowi konstytucyjnemu; so-
juszom lub pozycji międzynarodowej lub osłabi gotowość obronną Polski. Ponad-
to w sytuacji, gdy nieuprawnione ujawnienie może doprowadzić do identy)kacji 
funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników służb odpowiedzialnych za realizację 
zadań wywiadu lub kontrwywiadu, którzy wykonują czynności operacyjno-rozpo-

25 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz 
niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 204, poz. 1195.
26 Sygn. akt K 33/11, Dz.U. 2012, poz. 473.
27 Dz.U. Nr 182, poz. 1228.W momencie wejścia w życie ustawy o dostępie ograniczenia wynikały z ustawy 
z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 ze zm.). Z wypowiedzi 
piśmiennictwa zob. przykładowo: T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy…, s. 151 i nast.; B. Fischer, 
W. Świerczyńska-Głownia, Dostęp do informacji ustawowo chronionych…, s. 29; M. Jabłoński, K. Wygoda, 
Ustawa o dostępie…, s. 62 i nast.; I. Dobosz [w:] Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, 
Warszawa 2008, s. 254 i nast.
28 Zob. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo mediów, Warszawa 2013, s. 95 i nast.
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znawcze, jeżeli zagrozi to bezpieczeństwu wykonywanych czynności lub może do-
prowadzić do identy)kacji osób udzielających im pomocy, jak również w sytuacji, 
gdy ujawnienie informacji zagrozi lub może zagrozić ich życiu lub zdrowiu oraz 
świadków koronnych, świadków incognito i osób dla nich najbliższych.

Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „tajne”, jeżeli ich nieuprawnione 
ujawnienie spowoduje poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej, przez to że: 
uniemożliwi realizację zadań związanych z  ochroną suwerenności lub porząd-
ku konstytucyjnego; pogorszy stosunki z  innymi państwami lub organizacjami 
międzynarodowymi; zakłóci przygotowania obronne państwa lub funkcjonowanie 
sił zbrojnych; utrudni wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych pro-
wadzonych w  celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub ścigania sprawców 
zbrodni przez służby lub instytucje do tego uprawnione; w istotny sposób zakłóci 
funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, jak również przynie-
sie stratę znacznych rozmiarów w interesach ekonomicznych Polski.

Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „poufne”, jeżeli ich nieuprawnio-
ne ujawnienie spowoduje szkodę dla Polski, przez to że: utrudni prowadzenie bie-
żącej polityki zagranicznej oraz realizację przedsięwzięć obronnych lub negatyw-
nie wpłynie na zdolność bojową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; zakłóci 
porządek publiczny lub zagrozi bezpieczeństwu obywateli; utrudni wykonywanie 
zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa lub 
podstawowych interesów Polski; utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytu-
cjom odpowiedzialnym za ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa obywa-
teli lub ściganie sprawców przestępstw i przestępstw skarbowych oraz organom wy-
miaru sprawiedliwości; zagrozi stabilności systemu )nansowego Polski lub wpłynie 
niekorzystnie na funkcjonowanie gospodarki narodowej.

Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „zastrzeżone”, jeżeli nie nadano im 
wyższej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ 
na wykonywanie przez organy władzy publicznej zadań w zakresie obrony narodowej, 
polityki zagranicznej, bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania praw i wolności oby-
wateli, wymiaru sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych Polski29.

Jak stanowi art. 265 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny30, kto 
ujawnia lub wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje niejawne o klauzuli 
„tajne” lub „ściśle tajne”, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy 
do lat pięciu. Gdy informację ujawniono osobie działającej w imieniu lub na rzecz 
podmiotu zagranicznego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od sześciu 
miesięcy do lat ośmiu. Podzielić należy zapatrywanie, iż karze podlega czyn umyśl-
nego ujawnienia informacji niejawnej, wystarczy, by sprawca miał zamiar go po-

29 Szerz. zob. I. Dobosz, Prawo prasowe. Podręcznik, Warszawa 2011, s. 188 i nast.
30 Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm., dalej jako k.k. Na temat komentowanego przepisu zob. T.R. Aleksan-
drowicz, Komentarz do ustawy…, s. 174; I. Dobosz, Prawo prasowe…, s. 197; M. Taradejna, R. Taradej-
na, Dostęp do informacji publicznej…, s. 222 i nast.
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pełnić lub przewidując możliwość jego popełnienia – godził się na to. Kto zaś nie-
umyślnie ujawnia informację o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, z którą zapoznał 
się w związku z pełnieniem funkcji publicznej lub otrzymanym upoważnieniem, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
Normę tę należy odnieść do sytuacji, gdy sprawca, nie mając zamiaru popełnienia 
czynu, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w da-
nych okolicznościach, mimo że możliwość ujawnienia informacji przewidywał lub 
powinien przewidzieć. Zwraca jednak uwagę fakt, iż sprawca podlega karze jedynie 
wówczas, jeśli informacja, do której ujawnienia dopuścił, została mu przekazana 
w związku z pełnioną funkcją lub otrzymanym upoważnieniem. 

4.2. Tajemnice ustawowo chronione

Zgodnie z  art. 12 prawa prasowego31 dziennikarz ma obowiązek chronienia 
dóbr osobistych oraz interesów działających w  dobrej wierze informatorów oraz 
innych osób, które okażą mu zaufanie32.

Jak stanowi art. 15 ust. 2 prawa prasowego, dziennikarz ma obowiązek zacho-
wania w tajemnicy: danych umożliwiających identy)kację autora materiału praso-
wego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych 
osób udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowa-
nia, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych, jak również wszel-
kich informacji, których ujawnienie mogłoby naruszać chronione prawem interesy 
osób trzecich. Obowiązek zachowania tajemnicy oznacza, iż dziennikarz musi po-
wstrzymać się od ujawnienia, rozpowszechniania lub udostępniania w jakikolwiek 
sposób informacji objętych tą tajemnicą jakiejkolwiek osobie trzeciej. Tajemnicą 
dziennikarską są objęte zarówno informacje pozyskane w wyniku działań dzien-
nikarza, jak również te, które niezależnie od jego starań zostały mu powierzone33.

Możliwość zwolnienia z tajemnicy dziennikarskiej przewidują przepisy prawa 
prasowego oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego34.

Artykuł 16 prawa prasowego stanowi, iż dziennikarz, jak również inne osoby 
zatrudnione w  redakcjach, wydawnictwach prasowych i  innych prasowych jed-
nostkach organizacyjnych, jest zwolniony (ex lege, bez konieczności wydawania 
orzeczenia sądowego, AGH) od zachowania tajemnicy zawodowej, w razie gdy in-

31 Ustawa  z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.
32 Szerz. zob. W. Lis [w:] W. Lis, Z. Husak, P. Wiśniewski, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2012, 
s. 221  i nast.; Ł. Syldatk, B. Kosmus [w:] red. B.  Kosmus, G. Kuczyński, Prawo prasowe: komentarz, 
Warszawa  2011, s. 165 i nast.; J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 406 i nast.; M. Taradejna, R. Taradejna, 
Dostęp do informacji publicznej…, s. 97 i nast.
33 Szerz.: W. Lis [w:] Prawo prasowe…, s. 365 i nast.; K. Gotkowicz, B. Kosmus [w:] Prawo prasowe…, 
s. 274 i nast.; J. Sobczak, Prawo prasowe…, s. 623 i nast.; I. Dobosz, Prawo prasowe…, s. 222 i nast.
34 Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm., dalej jako k.p.k.
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formacja, materiał prasowy, list do redakcji lub inny materiał o  tym charakterze 
dotyczy przestępstwa określonego w art. 240 k.k.35

Zgodnie z art. 180 § 1 k.p.k. osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy in-
formacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne” lub tajemnicy 
związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji mogą odmówić zeznań co do oko-
liczności, na które rozciąga się ten obowiązek, chyba że sąd lub prokurator zwolni 
te osoby od obowiązku zachowania tajemnicy, jeżeli ustawy szczególne nie stano-
wią inaczej. Zgodnie z art. 180 § 2 k.p.k. osoby obowiązane do zachowania tajem-
nicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, 
dziennikarskiej lub statystycznej mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych 
tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwo-
ści, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu36. Przepis 
§ 3 art. 180 przewiduje, iż zwolnienie dziennikarza od obowiązku zachowania ta-
jemnicy nie może dotyczyć danych umożliwiających identy)kację autora materiału 
prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również 
identy)kację osób udzielających informacji opublikowanych lub przekazanych do 
opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych37.

Bezprawne ujawnienie tajemnicy zawodowej, w tym dziennikarskiej, podlega od-
powiedzialności karnej, zgodnie z art. 266 k.k. Przepis ten przewiduje odpowiedzial-
ność karną za ujawnienie informacji niebędących tajemnicą niejawną najwyższego 
stopnia, stanowiąc, iż kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobo-
wiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z peł-
nioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą 
lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wol-
ności do lat dwóch. Ściganie przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego, 

35 Przepis art. 16 prawa prasowego odsyła do obowiązującego w momencie wejścia w życie prawa 
prasowego art. 254 Kodeksu karnego z 1969 r., obecnie jest to art. 240 k.k., a do przestępstw, które 
ujawnić należy, zaliczają się: zbrodnia ludobójstwa (art. 118 § 1 i 3 k.k.); zbrodnia zamachu stanu, 
mająca na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą kon-
stytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej (art. 127 § 1 i 2 k.k.); zbrodnia zamachu na kon-
stytucyjne organy państwa (art. 128 § 1 k.k. oraz przestępstwa z art. 128 § 2 i 3 k.k.); przestępstwo 
szpiegostwa (art. 130 § 1-3 k.k.) oraz zbrodnia organizacji działalności obcego wywiadu lub kiero-
wania nią (art. 130 § 4 k.k.); zbrodnia zamachu na życie Prezydenta RP (art. 134 k.k.); przestępstwo 
gwałtownego zamachu na jednostkę sił zbrojnych RP (art. 140 § 1-3 k.k.); przestępstwo sprowadze-
nia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielu rozmiarach (art. 163 
§ 1-4 k.k.); „piractwa”, tj. przejęcia kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym (art. 166 § 1-3 
k.k., wreszcie przestępstwo brania lub przetrzymywania zakładnika (art. 252 § 1-3 k.k).
36 W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie 
decyduje sąd, na którego postanowienie przysługuje zażalenie. Szerz. Z. Gostyński, Tajemnica dzienni-
karska a obowiązek składania zeznań w procesie karnym, Warszawa 1997; M. Taradejna, R. Taradejna, 
Dostęp do informacji publicznej…, s. 37.
37 Przepisu  tego nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy przestępstwa, o którym mowa w art. 240 § 1 k.k.
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gdyż ujawnione lub wykorzystane informacje nie muszą być chronione z mocy pra-
wa, lecz obowiązek taki może wynikać z woli dysponenta informacji, który ujawnił 
ją sprawcy, zobowiązując jednocześnie do zachowania w poufności i niewykorzysty-
wania w innych celach, niż to zostało określone. Może to być np. popełnienie czynu 
nieuczciwej konkurencji, polegającego na ujawnieniu czy przekazaniu informacji sta-
nowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa38. Odpowiedzialność zagrożoną karą pozbawie-
nia wolności do lat trzech ponosi natomiast funkcjonariusz publiczny, który ujawnia 
osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne”, 
lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, 
a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes. 

Stosownie do art. 14 ust. 4 prawa prasowego, dziennikarz nie może opubliko-
wać informacji, jeżeli osoba udzielająca jej zastrzegła to ze względu na tajemnicę 
zawodową39.

Tajemnica autorska dotyczy tych danych, które umożliwiają identy)kację infor-
matora, jak również udostępnionych przez niego informacji. Twórca, a wydawca lub 
producent na żądanie twórcy, mają obowiązek zachowania w tajemnicy źródeł infor-
macji wykorzystanych w utworze oraz nieujawniania związanych z tym dokumen-
tów40. Zgodnie z art. 84 prawa autorskiego41 ujawnienie tajemnicy jest dozwolone za 
zgodą osoby, która powierzyła tajemnicę lub na podstawie postanowienia właściwego 
sądu42. Pracodawca co do zasady nie może nakazać zatrudnionemu twórcy ujawnie-
nia źródeł informacji, a na żądanie zatrudnionego twórcy pracodawca powiadomio-
ny o treści tajemnicy autorskiej będzie zobowiązany do jej zachowania43.

Dostęp dziennikarzy do informacji wchodzącej w skład tajemnicy skarbowej44 jest 
praktycznie wyłączony, gdy mowa o uzyskaniu informacji od organów skarbowych, 
ale informacja może być udzielona przez osoby, których dotyczą informacje objęte ta-

38 Zob. M. Taradejna, R. Taradejna, Dostęp do informacji publicznej…, s. 26 i  nast.; T.R. Aleksandro-
wicz, Komentarz do ustawy …, s. 174; P. Wiśniewski [w:] Prawo prasowe…, s. 118.
39  Szerz. Ł. Syldatk [w:] Prawo prasowe…, s. 251 i nast. 
40 B. Fischer, W. Świerczyńska-Głownia, Dostęp do informacji ustawowo chronionych…, s. 21.
41 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 
631 ze zm.
42 Na ten temat: R. Golat, Prawo autorskie. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2008, s. 237 i nast.; J. Barta, 
M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. 
Komentarz, Warszawa 2005, s. 520.
43 B. Fischer, W. Świerczyńska-Głownia, Dostęp do informacji ustawowo chronionych…, s. 21.
44 Rozumianej, zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. 
2011, Nr 41, poz. 214 ze zm.) jako informacje gromadzone i przetwarzane w ramach kontroli skarbowej 
oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012, poz. 749 ze zm.)  jako indywi-
dualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub 
inkasentów oraz zawarte w informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez 
inne podmioty, informacjach uzyskanych przez organy podatkowe z banków oraz z innych źródeł. Szerz. 
zob. M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie…, s. 135 i nast.; M. Taradejna, R. Taradejna, Dostęp do 
informacji publicznej…, s. 84 i nast.
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jemnicą. Do przestrzegania tajemnicy zobowiązani są: Generalny Inspektor Kontroli 
Skarbowej, pracownicy Ministerstwa Finansów, pracownicy urzędów kontroli skar-
bowej oraz osoby odbywające praktykę zawodową w urzędach kontroli skarbowej.

Częstą praktyką dziennikarską, zwłaszcza w  relacjach telewizyjnych, jest wy-
pytywanie o stan zdrowia pacjenta – znanej powszechnie osoby, co może stanowić 
znamiona podżegania zgodnie z art. 18 k.k. w związku z art. 266 k.k. Bez zgody pa-
cjenta lekarz nie może podać do publicznej wiadomości informacji pozwalającej na 
identy)kację pacjenta. Naruszenie przez lekarza obowiązku zachowania tajemnicy 
lekarskiej może rodzić odpowiedzialność cywilną i w razie umyślnego naruszenia 
tajemnicy – także karną, zgodnie z przepisami ustawy z 5 grudnia 1996 r. o  za-
wodzie lekarza i lekarza dentysty45. Lekarz, z pewnymi ograniczeniami, o których 
mowa w art. 40 ustawy, ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji zwią-
zanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Ponadto, 
z pewnymi drobnymi wyjątkami, lekarz jest związany tajemnicą również po śmierci 
pacjenta, zaś ujawnienie informacji nią objętych ponad niezbędny zakres stanowi 
naruszenie przepisów prawa i pociąga jego odpowiedzialność. Podobne zasady za-
chowania tajemnicy zostały nałożone na personel medyczny (pielęgniarki i położ-
ne) na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej46.

Możliwość uzyskania przez dziennikarza informacji objętych tajemnicą zawo-
dową adwokata i radcy zostaje praktycznie ograniczona do sytuacji, gdy informa-
cji tej udziela osoba, na rzecz której adwokat lub radca prawny świadczy usługi 
prawnicze i  której dotyczy informacja. Ustawa z  dnia 6  lipca 1982 r. o  radcach 
prawnych47  oraz ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze48, przewidują, 
iż radca prawny oraz adwokat jest obowiązany zachować w  tajemnicy wszystko, 
o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Ustawodawca 
przesądził ponadto, iż obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być 
ograniczony w czasie, i adwokata oraz radcy nie można zwolnić od obowiązku za-
chowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się, udzielając 
pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. 

Podobną regulację zawiera art. 18 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notaria-
cie49, przewidując, iż notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności spra-
wy, o  których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. 
Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza, ustaje jednakże, 

45 Dz.U. 2011, Nr 277, poz. 1634 ze zm. Szerz. B. Fischer, W. Świerczyńska-Głownia, Dostęp do 
informacji ustawowo chronionych,  s. 26 i nast.; M. Taradejna, R. Taradejna, Dostęp do informacji 
publicznej…, s. 73 i nast.
46 Dz.U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.
47 Dz.U. 2010, Nr 10, poz. 65 ze zm.
48 Dz.U. 2009, Nr 146, poz. 1188 ze zm.
49 Dz.U. 2008, Nr 189, poz. 1158 ze zm. Szerz. M. Taradejna, R. Taradejna, Dostęp do informacji 
publicznej…, s. 64 i nast.
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gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy 
zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu – w tych wypadkach od 
obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza minister sprawiedliwości. 

Ustawodawca przewidział, iż obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej do-
tyczącej świadczenia pomocy prawnej nie dotyczy informacji udostępnianych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz )nansowaniu terroryzmu50 – w zakresie określonym tymi przepisami.

4.3. Ochrona prywatności

Ustawodawca przewidział także dwa ograniczenia dostępu do informacji nie-
związane bezpośrednio z  działalnością podmiotu zobowiązanego do udzielenia 
informacji, którymi są prywatność osoby )zycznej oraz tajemnica przedsiębiorcy.

Ratio legis dla ograniczenia dostępu do informacji ze względu na prywatność 
osób jest okoliczność, iż celem rozwiązań prawnych nie jest zaspokajanie ludzkiej 
ciekawości, ale dostęp do informacji o stanie spraw publicznych. Pojęcie prywatno-
ści nie jest rozumiane jednolicie. W ujęciu szerokim to stan, w którym jednostka 
podejmuje decyzje jej dotyczące bez ingerencji osób trzecich, zaś w pojęciu węż-
szym – prywatność informacyjna to prawa jednostki dotyczące kontrolowania tre-
ści i obiegu informacji, które jej dotyczą51.

Prawo do prywatności jest prawem konstytucyjnym, zagwarantowanym w art. 
47 Konstytucji, jak również w art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego, jako dobro osobiste52. 
W celu lepszego wyjaśnienia pojęcia prywatności konieczne jest także odwołanie 
do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych53.

Polski ustawodawca nie zde)niował pojęcia dóbr osobistych, zaś w doktrynie wy-
kształcono kilka konkurujących teorii, z  czego dominujące jest ujęcie obiektywne, 
zgodnie z którym pod pojęciem „dobra osobiste” rozumieć należy wartości obejmu-
jące )zyczną i psychiczną integralność człowieka, jego indywidualność oraz godność 
i pozycję w społeczeństwie, co stanowi przesłankę samorealizacji osoby ludzkiej54.

50 Dz.U. 2010, Nr 46, poz. 276 ze zm.
51  G. Sibiga, Dostęp do informacji publicznej a prawa do prywatności jednostki i ochrony jej danych 
osobowych, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 11, s. 5 i nast. Zob. także B. Fischer, W. Świerczyń-
ska-Głownia, Dostęp do informacji ustawowo chronionych…, s. 33; P. Szustakiewicz, Zasady ustawy 
o dostępie do informacji publicznej, „Jurysta” 2002, nr 1, s. 7 i nast.
52 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm. Szerz. na temat tej 
przesłanki wyłączenia dostępu zob. P. Szustakiewicz, Zasady ustawy o dostępie do informacji publicznej, 
s. 8; E. Góral, Prawo dostępu do informacji i jego ograniczenia…, s. 114; J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo 
mediów, s. 99 i nast.; M. Taradejna, R.Taradejna, Dostęp do informacji publicznej…, s. 176.
53 Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.
54 Zob. M. Pazdan [w:] System Prawa Prywatnego, tom 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. SaQan, 
Warszawa 2007,  s. 1117; Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1997, s. 105; J. Sadom-
ski, Naruszenie dóbr osobistych przez media, Warszawa 2003, s. 17; tegoż,  Kon)ikt zasad – ochrona dóbr 
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Artykuł 23 k.c. zawiera katalog otwarty dóbr osobistych, gdyż – posługując się 
określeniem „w szczególności” – wymienia: zdrowie, wolność, cześć, swobodę su-
mienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykal-
ność mieszkania, twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską. 
Katalog ten ulega poszerzeniu przez orzecznictwo i doktrynę55. 

Koncepcja prawa do prywatności jest wytworem doktryny amerykańskiej i po-
wstała już na przełomie XIX i XX wieku. Wiadomości z życia prywatnego zawsze 
były ciekawe dla postronnych, zwłaszcza gdy dotyczyły znanych osób. Wskazać 
warto, iż w polskim prawie prywatność została uznana za dobro osobiste stosunko-
wo późno, bo w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 1984 roku56. 

Zdaniem A. KopYa w obrębie prawa do ochrony sfery życia prywatnego nale-
ży wyróżnić: prawo do intymności życia osobistego, rozumiane jako zakres faktów 
dotyczących jednostki i jej przeżyć, który w zasadzie nie jest przez nią ujawniany 
nawet osobom najbliższym, oraz prawo do prywatności życia osobistego57. 

Ochrona danych osobowych, rozumianych jako wszelkie informacje dotyczą-
ce zidenty)kowanej lub możliwej do zidenty)kowania osoby )zycznej, pełni rolę 
gwarancji prywatności człowieka. Danymi osobowymi są: informacje o nazwisku, 
dacie i miejscu urodzenia, adres, informacja o posiadaniu konta bankowego, ad-
res IP, numery ksiąg wieczystych, wizerunek umieszczony na zdjęciu klasowym. 
Dane osobowe mogą mieć postać zdjęć, )lmów, zarejestrowanych głosów, danych 
biometrycznych. Podmiotem prawa do ochrony danych może być wyłącznie osoba 
)zyczna – zidenty)kowana lub możliwa do zidenty)kowania58.

Zgodnie z  przepisami ustawy o  ochronie danych każdy ma prawo do ochro-
ny dotyczących go danych osobowych, ale nie ma ono charakteru bezwzględnego, 
gdyż przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro 
publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie 
i trybie określonym ustawą59.

osobistych jednostki a wolność prasy, Warszawa 2008, s. 53 i nast. Zob. także J. Barta, R. Markiewicz [w:] 
Media a dobra osobiste, red. J. Barta, R. Markiewicz,  Warszawa 2009, s. 25 i nast.
55  M. Pazdan [w:] System prawa prywatnego, s. 1115 i nast. wraz z przywołanymi tam wypowiedziami.
56 I CR400/83,OSNC 1984, nr 11, poz. 195. Zob. J. Sieńczyło-Chlabicz, Naruszenie prywatności osób 
publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Kraków  2006, s. 215 i nast.; E. Nowińska, Wolność 
wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007, s. 148; I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 228 i nast.; J. Barta, R. 
Markiewicz [w:] Media a dobra osobiste, s. 66.
57 A. KopY, Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego. Zagadnienia konstrukcyjne, „Stu-
dia cywilistyczne” 1972, t. XX, s. 32 i nast.; tegoż, Ochrona sfery życia prywatnego w świetle doktryny i orzecznic-
twa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze” 1982, z. 100, s. 29 i nast.
58 Słowem taka, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez 
powołanie się na numer identy)kacyjny albo jeden lub kilka specy)cznych czynników określających 
jej cechy )zyczne, )zjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Zob. J. Sieńczyło-
-Chlabicz, Prawo mediów, s. 107; M. Taradejna, R. Taradejna, Dostęp do informacji…, s. 170 i nast.
59  J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo mediów, s. 113; M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie…, s. 101 i nast.
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Ustawa o dostępie przewiduje ograniczenie prawa prywatności osób pełniących 
funkcje publiczne, gdy informacje mają związek z pełnieniem tych funkcji60. Brak 
ich katalogu zamkniętego, a jedynie przykładowo ustawodawca wskazuje, iż będzie 
to informacja o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, jak na przykład 
dane kontaktowe, w  tym numery telefonów służbowych i  adres poczty elektro-
nicznej; staż pracy, wiek, obywatelstwo, wykształcenie i  uprawnienia zawodowe, 
usytuowanie w strukturze organizacyjnej jednostki, zakres kompetencji, charakter 
stosunku pracy, wynagrodzenie, realizowane działania i podjęte rozstrzygnięcia61.

Granicę dopuszczalnej ingerencji informacyjnej stanowić może także tajemni-
ca przedsiębiorstwa, chroniąca interes przedsiębiorcy, dotycząca życia gospodar-
czego. De)nicję tajemnicy przedsiębiorstwa zawiera ustawa z  dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji62. Zgodnie z  jej art. 11 ust. 4  są to 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, 
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w  celu zachowania ich 
poufności, jak np. wynalazki, zasady organizacji pracy, listy klientów63.

Zakazem ujawnienia i wykorzystania tajemnicy przedsiębiorstwa objęte są oso-
by, które świadczyły pracę na rzecz przedsiębiorcy w ramach stosunku pracy, jak 
również ci, którzy weszli w jej posiadanie w sposób niezgodny z prawem. Zakaz ów 
obowiązuje przez czas trwania stosunku pracy i trzy lata po jej ustaniu, chyba że 
umowa stanowi inaczej. 

Postacią deliktu może być przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych 
informacji oraz szpiegostwo gospodarcze, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji 
i  jako taki podlega sankcjom przewidzianym w  ustawie. Przedsiębiorca, którego 
interes został zagrożony lub naruszony, może żądać zaniechania niedozwolonych 
działań; usunięcia skutków niedozwolonych działań; złożenia jednokrotnego lub 

60 Także prawo prasowe dopuszcza w art. 14 ust. 6 publikowanie bez zgody osoby zainteresowanej infor-
macji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia, jeżeli wiążą się one bezpośrednio z działalnością pu-
bliczną danej osoby, zob. W. Lis [w:] Prawo prasowe, s. 354 i nast.; J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 570 i nast.
61 G. Sibiga, Dostępdo informacji publicznej...., s. 8 i nast.; A. Augustyniak [w:] Prawo prasowe, s. 86 i nast.
62 Dz.U. 2003, Nr 153, poz.  1503 ze zm. Z wypowiedzi piśmiennictwa zob. szerz. zob. P. Horosz [w:] Pod-
stawy ochrony własności intelektualnej, red. M. Baron-Wiaterek, P. Horosz, T. Szewc, Gliwice 2013,  s. 158 i 
nast. Zob. także J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2013; 
M. Zdyb, M. Sieradzka (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2011.
63 Szerz. E. Nowińska, M. du Vall, Zasada odpowiedzialności prasy z tytułu naruszenia tajemnicy przed-
siębiorcy, [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisła-
wowi Sołtysińskiemu, red. A. Nowicka, Poznań 2005, s. 699 i nast.; E. Nowińska, Wolność…, s. 199. 
Zob. także B. Giesen, Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie art. 11 ZNKU, „Studia Prawa 
Prywatnego” 2013, z. 2, s. 3 i nast.; M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicz-
nej…, s. 87 i nast.; P. Szustakiewicz, Zasady ustawy o dostępie do informacji publicznej, s. 8; B. Fischer, 
W. Świerczyńska-Głownia, Dostęp do informacji ustawowo chronionych…, s. 21 i nast.; M. Taradejna, 
R. Taradejna, Dostęp do informacji publicznej…, s. 27 i nast.
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wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie; napra-
wienia wyrządzonej szkody, na zasadach przewidzianych w   kodeksie cywilnym 
oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Jeżeli czyn nieuczciwej kon-
kurencji był zawiniony, można ponadto domagać się zasądzenia sumy pieniężnej 
na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną 
dziedzictwa narodowego.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje też odpowiedzialność 
karną, stanowiąc, iż każdy, kto uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą tajem-
nicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działal-
ności gospodarczej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia 
wolności do lat dwóch64. W piśmiennictwie wyrażono pogląd, iż odpowiedzialność 
dziennikarzy (i prasy) będzie uzależniona od wykazania, że ujawnienie tajemnicy za-
graża istotnemu interesowi przedsiębiorcy lub go narusza. Podzielić należy zapatry-
wanie, iż przedsiębiorcy nie mogą „zabronić” ujawnienia nieprawidłowości w działal-
ności przedsiębiorstwa, o ile informacje są prawdziwe, dziennikarz dopełni należytej 
staranności, a za publikacją przemawia ważny interes publiczny65.

Dodatkowym wyjątkiem od zasady ograniczenia dostępu do informacji pu-
blicznej ze względu na prywatność osoby )zycznej oraz tajemnicę przedsiębiorcy 
jest rezygnacja uprawnionych podmiotów z przysługującego im prawa66. Rezygna-
cja taka musi nastąpić przed udostępnieniem informacji i może mieć zastosowanie 
w wyjątkowych sytuacjach.

5. Podsumowanie

We współczesnych mediach, w warunkach ostrej konkurencji, częste są sytu-
acje, w  których dziennikarz poszukuje informacji na temat tajemnic osobistych, 
zawodowych lub gospodarczych. Powinien on zatem znać regulacje prawne umoż-
liwiające zobowiązanemu odmowę udzielenia pożądanych informacji.

Świadomość zasad ochrony i  udostępniania informacji wchodzących w  zakres 
tajemnicy ułatwia ewentualne ich pozyskiwanie przez dziennikarza zgodnie z pra-
wem i bez narażania dysponenta informacji na odpowiedzialność cywilną czy karną. 
Najogólniej rzecz ujmując, są to różnego rodzaju tajemnice, poczynając od tajemnic 
uregulowanych w ustawie o ochronie informacji niejawnych, po odwołanie do in-
nych aktów dotyczących tajemnic chronionych, w tym tajemnic zawodowych, któ-
rych liczba stale rośnie. Przesłanką dla odmowy udostępnienia informacji może być 
także tajemnica przedsiębiorcy oraz prywatność osoby )zycznej, chyba że dotyczą 
osób pełniących funkcje publiczne, bądź uprawnione podmioty rezygnują z przysłu-

64 B. Fischer, W. Świerczyńska-Głownia, Dostęp do informacji ustawowo chronionych…, s. 24 i przy-
wołane tam wypowiedzi piśmiennictwa.
65 Zob. I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 192; E. Nowińska, Wolność wypowiedzi…, s. 203.
66 Szerz. G. Sibiga, Dostęp do informacji…, s. 9; J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo mediów, s. 99.
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gującego prawa do zachowania informacji w tajemnicy. Zatem ustawa o dostępie do 
informacji, wytyczając granice udostępnienia informacji, uczyniła jawnymi wiado-
mości o osobach pełniących funkcje publiczne, co należy ocenić korzystnie.

Dziennikarska wolność wypowiedzi i  społeczny dostęp do informacji są 
limitowane z uwagi na prymat prawa do ochrony tajemnic oraz rozumiane szeroko 
prawo do prywatności nad swobodą dostępu do nich. Mowa tu o kon+ikcie konsty-
tucyjnie zagwarantowanych wartości – ochrony danych osobowych, prywatności 
i autonomii informacyjnej jednostki oraz wolności wyrażania poglądów, pozyski-
wania i rozpowszechniania informacji. Rozważania dokonane w artykule dowodzą, 
iż prawo do dostępu do informacji publicznej nie ma charakteru bezwzględnego 
i – jak starano się wykazać – podlega licznym ograniczeniom.

Omówione w artykule ograniczenia są aktualne w sytuacji, gdy przedmiotem za-
interesowania są informacje publiczne, których żąda się na podstawie ustawy o do-
stępie do informacji. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż katalog wyłączeń wskazany 
w ustawie o dostępie jest węższy niż wskazany już na wstępie rozważań zawarty 
w Konstytucji. Owe ograniczenia wiążą się z ochroną wolności i praw innych osób 
i podmiotów gospodarczych oraz ochroną porządku publicznego, zaś Konstytucja 
RP dopuszcza także ograniczenia ze względu na bezpieczeństwo lub ważny interes 
gospodarczy państwa. Również przepisy prawa prasowego przewidują przypadki, 
w których można odmówić udzielenia informacji, pokrywających się z przesłanka-
mi omówionymi na podstawie ustawy o dostępie.

Zgodnie z linią orzeczniczą Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, prawo do-
stępu do informacji publicznej jest emanacją wolności słowa, której nie można tamo-
wać, gdy celem wypowiedzi jest dobro publiczne. Dla prasy oznacza to, że można sku-
tecznie wnieść skargę do Trybunału na odmowę udostępnienia informacji publicznej 
ważnej dla debaty publicznej oraz obrony interesu publicznego. Czy zatem zachowany 
jest balans między jawnością życia publicznego a ochroną szeregu tajemnic? Regla-
mentowany prawnie dostęp do informacji publicznej pozostaje w kon+ikcie z zasadą 
wolności prasy i możliwościami jej właściwego działania w celu informowania, jed-
nak w pewnym zakresie dobro ogółu powinno przeważać nad interesami jednostki.
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RESTRICTIONS FOR PRESS ON ACCESSTO PUBLIC INFORMATION

SUMMARY
^e article presents the regulations that restrict access to information for press, in interna-
tional and European law, under ^e Act on Access to Public Information and other Polish 
legal acts which deals with secrets protected by law.
^e author discusses secret information known as top secret, secret, con)dential and re-
served. Also professional secrets as journalistic secret, physician’s professional secret, de-
fending counsel’s secret are described. ^e privacy of individuals and the trader’s secret are 
taking under consideration. Legal consequences of disclosure are also mentioned. 
^e article concludes with author’s opinion about the solution of con+ict for those pre-
sented values.

KEY WORDS: press, public information, limiting access to the information, secret


