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WSTĘP
Dynamiczny rozwój w obszarze nowych technologii przynosi wiele ułatwień za sprawą
automatyzacji części monotonnych obowiązków, ale również wiąże się z szeregiem nowych,
nieznanych wcześniej zagrożeń. Tak znaczący poziom dynamiki rozwoju technologicznego nie
miał wcześniej miejsca w historii dlatego też jego obecny przebieg jest zupełnie
nieprzewidywalny. Pewne jest natomiast, że nie może on się odbywać w sposób
nieskrępowany, pozbawiony jakichkolwiek ram zapewniających nienaruszanie praw innych
podmiotów oraz norm społecznych. Z tego powodu dysponujemy coraz większą ilością
regulacji, których głównych zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu z jednoczesnym
zagwarantowaniem zrównoważonego rozwoju technologicznego.
Niniejsza publikacja stanowiąca wynik badań naukowych przeprowadzonych w ramach
projektu „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Nowe konteksty” obejmuje zbiór
artykułów zawierających wyniki badań odwzorowujących najważniejsze zagadnienia węzłowe
mieszczące się w zakresie projektu. Rozdziały 3, 4, 5 i 6 dotyczą zagadnień szeroko
podejmujących problematykę wzajemnych zakresów i przenikania się bezpieczeństwa
informacyjnego i ochrony danych osobowych. Podejmowana w ich ramach problematyka
odnosi się do funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego w zawiłościach przepisów
ustanawiających mechanizmy bezpieczeństwa informacyjnego i/lub ochrony danych
osobowych zarówno od strony wspomagającej prowadzenie określonych działań, jak również
dodatkowych obowiązków i wymagań niezbędnych do spełnienia. Rozdziały 1 i 2 dotyczą
funkcjonowania systemu bezpieczeństwa informacji i związanych z nim bezpośrednio
wymagań, odpowiednio w aspekcie publicznym – w wykonywaniu zadań administracji
publicznej, jak również prywatnym – w obrocie na rynku kapitałowym. Z jednej strony
prezentuje się zatem procedury zapewniające jak najszersze bezpieczeństwo informacyjne,
a z drugiej otwartość i obowiązki związane z zapewnieniem dostępu do odpowiedniego zakresu
informacji. W rozdziale 8 i 10 podjęto rozważania związane z zapewnieniem odpowiedniego
poziomu cyberbezpieczeństwa i jego wpływu na ogólne bezpieczeństwo informacyjne.
Autor rozdziału 9 podjął tematykę rozważenia obowiązków informacyjnych związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu z udziałem konsumentów na rynku suplementów diety.
W ramach ostatniego rozdziału, Autor starał się podejść do problematyki bezpieczeństwa
informacji od strony społecznej – wartości obowiązujących w danym pokoleniu.
Wszystkie powyższe zakresy badawcze ogniskują się w niezbędnym elemencie
społeczeństwa informacyjnego. Różnorodne podejścia pokazują jedynie obszerność
podejmowanej tematyki i potrzebę jej poddania dalszym interdyscyplinarnym badaniom.
Mając świadomość znaczącego zakresu tematycznego i niewyczerpania prezentowanych
zagadnień prezentujemy Państwu wynik przeprowadzonych badań.
Dr Marek Porzeżyński
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Mateusz Bąk1
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ
Streszczenie: Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie prawnych uregulowań pojęć informacji niejawnych
i ochrony danych osobowych jako szczególnego rodzaju informacji, których nieodpowiednie przetwarzanie
mogłoby narazić Państwo i jego obywateli na poważne szkody. Weryfikacją przedstawionej tezy jest
wykorzystanie metody badawczej związanej z analizą aktów prawnych zarówno wykonawczych,
jak i ustawowych. Administracja publiczna zostanie ukazana jako podstawowy obszar, w którym przetwarzane
są informacje mogące wywołać szkodę dla Państwa i jego obywateli. Ponadto przeanalizowano elementy
bezpieczeństwa informacji niejawnych w organach administracji publicznej a także ukazano rolę polityki
bezpieczeństwa danych osobowych.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, informacje niejawne, dane osobowe.

Wstęp
Pomimo zachodzących przemian społeczno-gospodarczych związanych z liberalizacją
i demokratyzacją życia, skłonność do dążeń zapewnienia pełnego dostępu do informacji
o działalności państwa wydaje się, że nie może spowodować pełnego wglądu do wszelkich
informacji. Swoboda dostępu do informacji jest zagwarantowana w Polsce przez Konstytucję
RP. Jednakże akt ten przewiduje jednocześnie ograniczenie tego prawa z powodu dóbr wyższej
wartości, jak chociażby zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.
Administracja publiczna jest podstawowym obszarem, w którym przetwarzane
są informacje, których zawartość mogłaby narazić państwo lub poszczególnych obywateli
na szkodę. W tym zakresie szczególnym sposobom zabezpieczeń podlegają informacje
niejawne oraz dane osobowe. Pierwsze z nich związane są bezpośrednio z działalnością
organów państwowych. Konieczne było uporządkowanie mechanizmów stwarzających
podstawy do ochrony informacji niejawnych takie jak tryb selekcji informacji niejawnych,
postępowanie w ramach nadawanie klauzuli tajności, określanie dostępu do nich, a także
rozwiązań organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa ich przetwarzania 2.
Natomiast dane osobowe, będące dobrem przypisanym do każdej osoby fizycznej,
są przedmiotem intensywnej dyskusji na arenie międzynarodowej a także wzmożonych
procesów legislacyjnych.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie prawnych uregulowań pojęć
informacji niejawnych i ochrony danych osobowych jako szczególnego rodzaju informacji,
których nieodpowiednie przetwarzanie mogłoby narazić Państwo i jego obywateli na poważne
szkody. Weryfikacją przedstawionej tezy jest wykorzystanie metody badawczej związanej
z analizą aktów prawnych zarówno wykonawczych, jak i o randze ustawy. Ponadto zostanie
przeanalizowane elementy i polityka bezpieczeństwa ochrony scharakteryzowanych wcześniej
danych.

Student, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
J. Piwowarski, M. Rozwadowski, J. Depo, Bezpieczeństwo informacji niejawnych i danych osobowych, Wyższa
Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Aperion”, Kraków 2014.
1
2
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Prawne uregulowania pojęcia ochrony informacji niejawnych
Zgodnie z art. 1 UOIN akt ten reguluje zasady ochrony informacji niejawnych,
których ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej
Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne. Ustawodawca opiera model
rozumienia informacji niejawnych na dwóch aspektach:
1) Zakazu ujawniania informacji niejawnych
2) Zagrożenia powstania szkody dla Rzeczpospolitej Polskiej.
Zakres zakazu ujawniania informacji podlegający pod UOIN nie być swobodnie
interpretowany. Jest to bezpośrednio związane z konstytucyjnymi gwarancjami wolności
informacyjnej, które są obecne w funkcjonowaniu każdego demokratycznego państwa.
Model demokracji panujący we współczesnym świecie opera działanie organów państwa
o jawność i transparentność. Konstytucja RP reguluje podstawowe uprawnienia jednostki
w tym zakresie:
• Wolność prasy i innych środków masowego przekazu (art. 14 Konstytucji RP),
• Wolność wyrażania swoich poglądów, a także pozyskiwania i rozpowszechniania
informacji (art. 54 Konstytucji RP),
• Prawo dostępu do informacji publicznej (art. 61 Konstytucji RP),
• Prawo do informacji o stanie i o ochronie środowiska (art. 74 Konstytucji RP)3.
Jednakże powyższe gwarancje nie mają charakteru bezwzględnego. Na podstawie
kryteriów takich jak bezpieczeństwo i porządek publiczny, ochrona środowiska, zdrowie
i moralność publiczna, ochrona wolności i praw innych osób, prawa związane z wolnością
informacyjną, mogą zostać ograniczone. Ustawodawca musi kierować się zasadami, które
pomimo wprowadzenia granic praw i wolności jednostki, zapewnią ich obiektywną realizację.
Po pierwsze należy wymienić zasadę wyłączności ustawy, która, w kontekście ochrony
informacji niejawnych, jest związana z zasadą nullum crimen sine lege. Ponadto organ
prawodawczy musi zachować proporcjonalność dokonanych ograniczeń praw i wolności.
Polega ona na swoistym balansie między zapewnieniem interesu publicznego z jednoczesnym
obostrzeniem w zakresie nieprzekraczania stopnie uciążliwości po stronie obywatela.
Po trzecie ograniczenia nie mogą powodować naruszenia istoty praw i wolności, nawet jeśli
zostały wprowadzone przepisami rangi ustawy4.
Drugi aspekt definicji informacji niejawnych dotyczy zagrożenia powstania szkody dla
Rzeczpospolitej Polskiej. Szkody wymienione w UOIN są związane bezpośrednio
z kwalifikacją informacji niejawnych zawartą w rozdziale drugim ustawy:
• Nadając klauzulę „ściśle tajne” – „wyjątkowo poważna szkoda”,
• Nadając klauzulę „tajne” – „poważna szkoda”,
• Nadając klauzulę „poufne” – „szkoda”,
• Nadając klauzulę „zastrzeżone” – „szkodliwy wpływ.
Zatem dla nadania klauzuli danej informacji warunkiem koniecznym jest stwierdzenie
wysokiego prawdopodobieństwa lub nawet pewności wystąpienia szkody dla państwa.
Samo pojęcie szkody wydaje się, że nie należy rozpatrywać jedynie w oparciu o prawo cywilne.

M. Jabłoński, Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych, Wydawnictwo PRESSCOM,
Wrocław 2012.
4
A. Łabno, Ograniczenie wolności i praw człowieka na podstawie art. 31 Konstytucji III RP.
3
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Szkoda w polskim systemie prawnym jest rozumiana jako różnica między stanem majątku
poszkodowanego a stanem, jaki istniałby, gdyby brak było czynnika szkodzącego5.
Jak wskazano wcześniej ograniczenie wolności informacji może zostać dokonane
na podstawie określonych kryteriów, które są związane z dobrem publicznym. Zatem szkoda
określona w art. 1 UOIN nie jest uszczerbkiem o charakterze majątkowym,
lecz publicznoprawnym.
Elementy bezpieczeństwa informacji niejawnych w organach administracji
UOIN przewiduje szereg elementów bezpieczeństwa, których stosowanie przez jednostki
organizacyjnej przetwarzające takie informacje, jest obligatoryjne. Zostały one unormowane
w rozdziale siódmym UOIN, a szczegółowe zasady realizacji wymienionych tam składników
zawarto w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy6. Zgodnie z art. 42 ust. 1 kierownik
jednostki organizacyjnej, w której są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „tajne”
oraz „ściśle tajne” musi utworzyć kancelarię tajną i ustanowić jej kierownika. Wynika z tego
również konieczność likwidacji takich kancelarii utworzonych w jednostkach przetwarzających
informacje o niższych klauzulach tajności. Takie unormowanie motywowane jest rangą
i charakterem danych, których ochrona wiąże się z koniecznością zapewnienia większych
środków bezpieczeństwa. Kolejnym elementem, którego zapewnienie bezpieczeństwa
przewidziano w przepisach jest oznaczanie materiałów, umieszczanie, zmiana lub znoszenie
klauzul tajności. Procedury z tym związane reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich
klauzul tajności (Dz. U. 2011 nr 228 poz 1692)7.
Oznaczanie klauzulą poszczególnych materiałów musi być wykonane w sposób wyraźny
i w pełnym brzmieniu zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia. Ponadto uregulowano w sposób
szczegółowy tryb i zasady nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony
materiałów zawierających informacje niejawne. Na podstawie art. 47 ust. 5 UOIN Prezes Rady
Ministrów wydał rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania,
przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne8.
Określono w nim między innymi enumeratywnie podmioty uprawnione do wykonywania zadań
przewoźników. Ostatnim elementem, który ma przyczyniać się do wzrostu bezpieczeństwa
informacji niejawnych jest regularne definiowanie poziomu zagrożeń z tym związanych.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków
bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych
każdorazowo przed rozpoczęciem przetwarzania powyższych danych należy określić poziom
zagrożeń, a także po każdej zmianie czynników, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo
informacji niejawnych9.

5

P. Sobolewski, Komentarz do art. 361 Kodeksu cywilnego. Legalis.
T. Radziszewski, Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych.
7
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112881692
8
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112711603/O/D20111603.pdf
9
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000683/O/D20120683.pdf
6
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Prawne uregulowania pojęcia naruszenia ochrony danych osobowych
Zgodnie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE naruszeniem ochrony danych osobowych jest naruszenie bezpieczeństwa
prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia,
zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych
osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. W literaturze
funkcjonują różne postacie naruszeń przewidzianych przez RODO. Najczęściej wymienia się
następujące:
• Naruszenie poufności polegające na udostępnienie przez osobę uprawnioną
do przetwarzania danych osobowych podmiotowi do tego nieuprawnionemu.
• Naruszenie integralności, czyli bezprawna, nieautoryzowana zmiana treści danych
osobowych.
• Naruszenie dostępności, które polega na utrudnianiu lub uniemożliwianiu (np. poprzez
zniszczenie) dostępu do danych osobowych podmiotów uprawnionych10.
Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w administracji publicznej
Utworzenie i prowadzenie polityki bezpieczeństwa w organach administracji publicznej jest
konieczne ze względu na RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz DODO – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów
zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.
Administratorem danych osobowych przypadku administracji publicznej będzie dany
organ administracji, ewentualnie upoważnione przez niego osoby. Natomiast zakres ochronny
przewidziany w danym dokumencie polityki bezpieczeństwa obejmuje zbiory danych
osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, jak również w zbiorach
manualnych, w których przetwarzane są dane osobowe. Organ administracji publicznej określa
ponadto wymagania bezpieczeństwa informacji. Powinny one obejmować swoim zakresem
przede wszystkim:
• Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do pomieszczeń, w których znajdują
się dokumenty zawierające dane osobowe lub zostały zainstalowane zasoby systemów
informatycznych.
• Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do dokumentów z danymi osobowymi
lub nośników elektronicznych zawierających dane osobowe.
• Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do dokumentów i wydruków z danymi
osobowymi.
• Zapewnienie dostępności użytkowników do danych osobowych na podstawie
posiadanych uprawnień.
10
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•

Zapewnienie możliwości kontroli dostępu do zasobów zbiorów i wykonywanej w nich
działalności oraz do zasobów systemu komputerowego i podejmowanej w nich
działalności.
• Zapewnienie permanentnej aktualizacji listy osób uprawnionych do pracy w zbiorze
zgodnie z uzyskanymi upoważnieniami.
• Zapewnienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z celem prowadzenia danego
zbioru w administracji publicznej.
Wymienione wymagania powodują konieczność ich realizacji w ramach danej struktury
organizacyjnej oraz przez poszczególnych pracowników. Zatem urzeczywistnienie
powyższych wymagań powinno polegać na:
• Zagwarantowaniu, aby tylko osoby uprawnione przez administratora miały dostęp
do danych osobowych.
• Zagwarantowaniu aktualizacji ewidencji osób uprawnionych w toku zmian kadrowych.
• Zagwarantowanie przeprowadzenia przeszkoleń dla osób przetwarzających dane
osobowe.
• Zagwarantowaniu, aby dostęp do danych osobowych odbywał się jedynie w ramach celu
ich przetwarzania.
• Zagwarantowaniu braku dostępu do danych osób nieuprawnionych.
• Zagwarantowaniu ochrony pomieszczeń oraz urządzeń, w których są przetwarzane dane
osobowe.
• Zagwarantowaniu nadawania uprawnień dostępu do danych następowało tylko na
polecenie administratora.
Tak ukształtowania polityka bezpieczeństwa powinna zniwelować ilość incydentów
bezpieczeństwa. Jednakże nigdy nie można wykluczyć, że naruszenie ochrony danych osobowy
może wystąpić, pomimo zastosowanych środków. Dlatego organy administracji publicznej
powinny ukształtować procedurę na wypadek takiego zdarzenia, która umożliwi:
• Neutralizację zagrożeń związanych z ochroną danych osobowych.
• Dokonanie niezbędnych czynności, w tym procesowych, w celu zabezpieczenia
dowodów.
• Dalsze bezpieczne przetwarzanie danych.
• Przywrócić stan baz danych osobowych.
Tryb postępowania w razie naruszenia ochrony danych osobowych możemy podzielić
na następujące fazy:
I.
Czynności bezpośrednio po ujawnieniu naruszenia. W tej fazie osoba, która ujawniła
naruszenie ochrony danych osobowych musi powstrzymać się od podejmowanych
wcześniej czynności w celu zachowania ewentualnych dowodów. Ponadto powinien
podjąć bez zbędnej zwłoki działania w celu zapobieżenia zagrożenia, a następnie
powiadomić administratora danych osobowych o zaistniałej sytuacji, w tym jakiego
charakteru są dane oraz w jakich okolicznościach ujawniono naruszenie ochrony.
II. Czynności zapobiegawcze. Następnym krokiem jest powiadomienie przez administratora
danych osobowych o zaistniałym incydencie inspektora danych osobowych,
który następnie włącza się w prowadzone czynności. Te w dalszej kolejności powinny
polegać na podjęciu wszelkich działań w celu zapobieżenia dalszym incydentom.
III.
Czynności dowodowe. Ta część postępowania łączy się ściśle z poprzednią, ponieważ
dla prowadzenia czynności zapobiegawczych konieczna jest identyfikacja problemu.
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IV.

V.

VI.

To z kolei wiąże się z zabezpieczaniem wszelkich dokumentów, w tym dokumentacji
elektronicznej w przypadku naruszenia danych informatycznych, które mogą być
przedstawione jako dowody przyczyn zdarzenia.
Czynności informacyjne. Zgłoszenie o incydencie związanym z naruszeniem ochrony
danych osobowych powinno zostać zarejestrowane poprzez wskazanie rodzaju
naruszenia, czasu jego ujawnienia oraz innych okoliczności mających znaczenie dla
sprawy.
Czynności badawcze. Ten etap powinien wiązać się z badaniem okoliczności pod kątem
odpowiedzi na pytanie jakich środków należy użyć, aby wyeliminować powstałe
zagrożenie na przyszłość.
Czynności eliminacyjne. Czynności eliminacyjne są konsekwencją części badawczej.
Stanowią realizację postulatów wprowadzenia nowych zabezpieczeń lub wyciągnięcie
konsekwencji dyscyplinarnych wobec osób, które naruszyły procedury postępowania
z danymi osobowymi.

Podsumowanie
Podsumowując powyższe opracowanie możemy dojść do kilku podstawowych wniosków.
Po pierwsze model ochrony informacji niejawnych opiera się na zakazie ich ujawniania
podmiotom do tego nieuprawnionym oraz na wysokim prawdopodobieństwa wystąpienia
szkody o charakterze publicznoprawnym w przypadku nieautoryzowanego przetwarzania ich
informacji. Następnie ustawodawca przewiduje szereg obligatoryjnych elementów
bezpieczeństwa takich jak utworzenie w określonych przypadkach kancelarii tajnych,
stosowanie się do procedur związanych z oznaczaniem klauzuli tajności, a także obejmujących
transport i inne czynności związane z przetwarzaniem informacji niejawnych. Jeśli chodzi
o ochronę danych osobowych, to ich naruszenie polega przede wszystkich na udostępnieniu ich
przez osobę uprawnioną do przetwarzania tych danych podmiotowi nieuprawnionemu,
zmianie ich treści, a poza tym na utrudnianiu dostępu do nich podmiotowi uprawnionemu.
Prowadzenie polityki bezpieczeństwa stanowi podstawową gwarancję zachowania
odpowiednich procedur w działaniach organów administracji publicznej związanych
z przetwarzaniem danych osobowych.
Jak przywołano we wstępie bezprawne lub nieodpowiednie przetwarzanie informacji
niejawnych i danych osobowych może być przyczyną powstania szkody dla konkretnego
obywatela, a także dla działalności Państw. Zatem właściwe stosowanie procedur związanych
z zachowaniem bezpieczeństwa informacji jest podstawowym zadaniem pracowników
uprawnionych przez właściwy organ do podejmowania czynności z nimi związanych.
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SECURITY OF INFORMATION I PUBLIC ADMINISTRATION
Summary: The purpose of this article is to present legal regulations on classified information and personal data
protection as a particular type of information whose inappropriate processing could expose you and your citizens
to serious harm. The verification of the presented thesis is the use of a research method related to the analysis of
executive acts as well as statutory acts. Public administration will be shown as the primary area in which
information that may cause damage to you and its citizens is processed. In addition, the security elements
of classified information in public administration bodies were analyzed and the role of personal data security policy
was demonstrated.
Keywords: Security, classified information, personal data.

14

BEPIECZEŃSTWO W ERZE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. WYZWANIA W SFERACH KULTURY, MARKETINGU I GOSPODARKI

Magdalena Bryś11
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTYCJI SPÓŁEK
NA RYNKU KAPITAŁOWYM W POLSCE
Streszczenie: Społecznie odpowiedzialne inwestycje stają się bardzo ważną częścią globalnego sektora
finansowego dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Koncepcja inwestycji społecznych zmienia się
w obliczu pojawiających się wyzwań. Polski rynek SRI wciąż stoi przed wieloma wyzwaniami, które są powiązane
z budowaniem świadomości odpowiedzialnych inwestycji jako inwestycji pewnej, nie ryzykownej.
Z drugiej strony świadomość ta istnieje wśród inwestorów, czego przykładem jest zaangażowanie spółek
w indeksie RESPECT na rynku kapitałowym.
Słowa kluczowe: odpowiedzialne inwestowanie, SRI, CSR, inwestycje, rynek kapitałowy.

Wstęp
Założeniem społecznej odpowiedzialność przedsiębiorstw jest pozytywny (społeczny) wpływ
na otoczenie, a nie tylko generowanie zysku. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne stanowi
pewną alternatywę wobec tradycyjnych form inwestowania. Przedsiębiorstwa te cele realizują
w ramach wszystkich aktywności, a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu
i społecznej odpowiedzialności inwestycji są aspektami ich działalności inwestycyjnej.
W pracy zostaną przedstawione fundusze i spółki opierające swoją działalność na SRI
w Europie i Polsce za pomocą metody porównawczej. Zostanie omówiony polski rynek SRI
i jego dalsze perspektywy rozwoju. Celem artykułu jest ukazanie strony teoretycznej inwestycji
SRI, przedstawienie perspektyw rozwoju tego rynku w ujęciu europejskim oraz analiza spółek
indeksu RESPECT na rynku kapitałowym w Polsce.
Istota społecznej odpowiedzialności inwestycji
Inwestycje społecznie odpowiedzialne odnoszą się do transakcji, gdzie dany podmiot
przekazuje środki finansowe na inwestycje nie tylko związane z generowaniem dochodu,
ale też z kryteriami pozafinansowymi m.in. ze społecznym wpływem12. Aspekty
pozafinansowe są związane z czynnikami ESG, czyli environmental (ochrony środowiska),
social responsibility (społecznej odpowiedzialności) i corporate governance (ład
korporacyjny)13.
Według Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego fundusze SRI to podmioty,
które wpływają na kształt portfeli inwestycyjnych uwzględniając czynniki etyczne
czy społeczne. Fundusze takie uwzględniają również kwestie rentowności i ryzyka.
Rentowność funduszy SRI nie mogą się kształtować tak samo, jak wartości funduszy
tradycyjnych. Komitet podkreśla, że osoby działające w funduszach SRI kierują się
długoterminową wizją inwestowania czy potrzebą dbania o interes. Ponadto istnieją
w inwestowaniu tzw. solidarne fundusze inwestycyjne, których znaczna część zysków jest

Mgr, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
J. Sandberg, C. Juravle, T.M. Hedesstrom, I. Hamilton, The Heterogeneity of Socially Responsible Investment,
Journal of Business Ethics, 87, 2009, s. 520.
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M. Czerwonka, Inwestycje odpowiedzialne społecznie (SRI) – inwestowanie alternatywne, Finanse, 1 (2011),
s. 145.
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przeznaczana na społeczne lub/i charytatywne cele bez większej konieczności brania pod
uwagę wymogów ESG.
Eurosif (Europejskie Forum Zrównoważonych Inwestycji) określa społecznie
odpowiedzialnie inwestycje jako długoterminowe podejście inwestycyjne, które integruje
czynniki ESG w badaniach, analizie i selekcji papierów wartościowych w ramach portfela
inwestycyjnego. Łączy fundamentalną analizę i zaangażowanie z oceną czynników ESG
w celu lepszego wychwytywania długoterminowych zwrotów dla inwestorów i z korzyścią
dla społeczeństwa14.
Organizacja integrująca instytucje promujące SRI, Global Sustainable Investment
Alliance proponuje definicję zrównoważonych inwestycji jako pewnego podejścia
inwestycyjnego biorącego pod uwagę czynniki o charakterze środowiskowym, społecznym
czy ładu korporacyjnego15.
Organizacja Narodów Zjednoczonych wydała dokument “Zasady Odpowiedzialnego
Inwestowania” (“The Principles for Responsible Investment - PRI”), które charakteryzuje
społeczne inwestowanie jako obszar łączenia celów społecznych i ekologicznych.
Jest to również proces integracji działań politycznych, społecznych czy gospodarczych przy
założeniach realizacji potrzeb społeczności oraz równowagi o charakterze przyrodniczym.
Samo społeczne inwestowanie dotyczy inwestowania w regiony, obszary o słabym poziomie
rozwoju poprzez ośrodki: instytucje mikrofinansowe, fundusze, banki czy związki kredytowe
W latach 80. XX w. nastąpił wzrost funduszy o charakterze odpowiedzialnych społecznie.
Jednym z najważniejszych prekursorów inwestowania społecznie odpowiedzialnego był
fundusz Pioneer Fund, założony w 1928 r. w Bostonie, który wyłączał z dodatkowego
inwestowania firmy zajmujące się produkcją tytoniu i alkoholu. Po kryzysie finansowym
w 2008 r. zaczęto rozszerzać zakres ładu korporacyjnego, który ma wspierać większą
transparentność informacji spółek oraz zwiększenie zakresu kontroli wewnętrznej16.
Natomiast indeksy spółek odpowiedzialnych społecznie zaczęły powstawać w latach
90 XX w. Od samego początku ich celem było wsparcie rozwoju odpowiedzialnego
inwestowania oraz kształtowanie ładu korporacyjnego spółek. Spółki, które chciałyby wejść do
grupy indeksów odpowiedzialnych społecznie, muszą zostać zakwalifikowane pod względem
wielu standardów CSR oraz ładu korporacyjnego. Bycie w takim gronie wpływa na ich
pozytywny wizerunek - wzrost zainteresowania przez inwestorów oraz kontrahentów,
czy większą konkurencyjność na rynku.
Do podmiotów rynku SRI zalicza się:
− inwestorów
instytucjonalnych
(np.
fundusze
inwestycyjne,
towarzystwa
ubezpieczeniowe, prywatne i publiczne fundusze emerytalne). Inwestorzy instytucjonalni
lokują fundusze na własny rachunek albo w imieniu swoich klientów czy beneficjentów;
− inwestorów indywidualnych (grupa zamożnych klientów tzw. high-networth individuals
przeznaczają fundusze szczególnie w inwestycje zielone i energię odnawialną);
− organizacje pozarządowe (np. związki zawodowe, organizacje społeczeństwa
obywatelskiego czy organizacje religijne);
14
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W. Rogowski, A. Ulianiuk, Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) – próba charakterystyki, część III:
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− instytucje sektora finansowego (banki sprawują rolę pośrednika w transferze funduszy
finansowych wpływających na kierunki rozwoju gospodarki wykorzystując m.in. wiedzę
i informację dotyczącą gospodarki czy podejmowanego ustawodawstwa)17.

Wykres 1. Wartość zaangażowania SRI podmiotów w sektorach gospodarki w 2018 r.
Źródło: European SRI Study, Eurosif, 2018, s. 9.

Według statystyk Eurosif społecznie odpowiedzialne inwestycje są lokowane najbardziej
w sektorach: związanych z walką ze zmianą klimatu (18%), zarządzaniem zasobami wodą
(17%) czy energią odnawialną (12%).
W ramach SRI zostało wyróżnionych kilka obszarów, na których koncentrują się
potencjalni społecznie odpowiedzialni inwestorzy:
− sektor związany z obszarem pracy: przestrzeganie i respektowanie praw człowieka,
przeciwstawienie się wykorzystywaniu dzieci do pracy;
− zorientowane działania na ideę dobra społecznego: wspieranie wartości dialogu, akcji
charytatywnych czy wsparcia współpracy z organizacjami pozarządowymi;
− ochrona środowiska naturalnego: wpływ na redukcję efektu cieplarnianego, inicjatyw
recyklingowych oraz wsparcia nieodnawialnych źródeł energii;
− etyka w działaniach gospodarczych: przestrzeganie zasad fair trade, monitorowanie
jakości, prowadzenie dialogu z wieloma partnerami biznesowymi;
− wartości kulturowe i religijne: wprowadzenie pewnej formy bojkotu firm działających
w obszarze pornografii czy produkcji broni18.

K. Marcinek, Inwestycje społecznie odpowiedzialne - motywacja inwestorów, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, 2016, s. 30.
18
W. Rogowski, A. Ulianiuk, op. cit., s. 109.
17
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Wykres 2. Kryteria wyłączenia firm przy społecznie odpowiedzialnym
inwestowaniu w 2018 r.
Źródło: European SRI Study, Eurosif, 2018, s. 24.

Firmy nie lokują środków w sektory związane m.in. z produkcją broni, testowaniem na
zwierzętach, produkcją tytoniu, hazardem, energią atomową, alkoholem oraz żywnością GMO.
Społecznie odpowiedzialne inwestowanie to zestaw narzędzi do portfela inwestycyjnego,
które są wybierane w zależności od potrzeb. Jednym z wybieranych instrumentów jest
screening (pozytywny lub negatywny). Screening pozytywny polega na wyborze akcji spółek,
które prowadzą działania pozafinansowe oraz są zbiorem funduszy inwestujących szczególnie
w sektor ESG. Natomiast screening negatywny odbywa się poprzez eliminację spółek z różnych
sektorów z uwagi na słabe wyniki w zakresie społecznym, środowiskowym oraz nadzoru
korporacyjnego19. Miernikami do badania inwestycji społecznie odpowiedzialnych i ich
efektywności jest poziom ryzyka oraz stopa zwrotu. Każdy inwestor dąży do zachowania
i zmaksymalizowania stopy zwrotu z inwestycji przy pewnym poziomie ryzyka20.
Społeczne inwestycje w Europie
Według prognoz firm analitycznych rozwój rynku SRI będzie nadal się rozwijał, zwłaszcza
dynamika aktywów znajdujących się w zakresie zarządzania podmiotów. Według badań rozwój
rynku SRI jest bardzo powiązany ze stopniem zamożności państwa - im wyższy poziom
rozwoju gospodarczego kraju, tym wskaźniki inwestycji społecznie odpowiedzialnych są tym
większe. W krajach słabiej rozwiniętych wskaźnik taki inwestycji jest mniejszy, ponieważ
państwa te bardziej zwracają uwag na stopę zwrotu, czyli rentowności.

M. Wolska, M. Czerwonka, Społecznie odpowiedzialne inwestowanie – analiza rentowności funduszy SRI
w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 126, SGH, Warszawa 2013, s. 52.
20
H. Hong, M. Kacperczyk, The Price of Sin: The Effects of Social Norms on Markets, „Journal of Financial
Economics” 2009, no. 93, s. 15-36.
19
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Wykres 3. Tendencje społecznie inwestowania w Europie
Źródło: European SRI Study, Eurosif, 2018, s. 10

Największy wzrost SRI nastąpił po 2015 r. Od tego momentu utrzymuje się na stałym
poziomie – tendencja wzrostowa. Na początku 2018 r. aktywa zgodne z SRI wyniosły 30,7 mln
dolarów, co pokazało 34 % wzrost z 2016 r. W perspektywie globalnej europejskie fundusze
stanowią największą część (tj. 14,1 mln dolarów), a następnie aktywa rynku amerykańskiego
12 mln dolarów. Według statystyk Eurosif społeczne inwestowanie jest zaliczane
do wzrostowej strategii, co pokazują statystyki ( 2013 r. - 3, 4%, a 2017 r - 30,7%).
Najwięcej takich funduszy SRI zarejestrowano w Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii.
Do największych tego typu funduszy SRI w Europie należą m.in. DWS Invest Global (Niemcy),
Atout France Amundi (Francja) i Stewardship Pension Fund (Wielka Brytania)21.

Wykres 4. Inwestycje w państwach europejskich w 2015 i 2017 - porównanie
Źródło: European SRI Study, Eurosif, 2018, s. 18.

W państwach skandynawskich istnieją regulacje prawne dotyczące inwestowania
funduszy emerytalnych zgodnych z regułami SRI. System emerytalny Norwegii opiera się na
państwowym funduszu emerytalnym, który w swoim założeniach nie wspiera nieetyczne
działania. W Szwecji istnieje wymóg wprowadzania strategii CSR, opierającej się na kryteriach
J. Tomasz, Efektywność i ryzyko funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, 2015, s. 34.
21
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SRI – wymóg ten obejmuje m.in. spółki skarbu państwa, które są kontrolowane nie tylko
w kontekście finansowym, ale również pod względem etyczności22.
Francuski rynek SRI jest najbardziej rozwinięty w Europie. Głównymi podmiotami rynku
są inwestorzy instytucjonalni, którzy działają w Funduszu Rezerw Emerytalnych
czy w związkach ubezpieczycieli. Francuska regulacja nakłada obowiązek na każdą spółkę
składanie sprawozdań dotyczących informacji na zakres społeczny i środowiskowy23.
W Holandii pierwszy fundusz SRI powstał w 1991 r. jako Inny Fundusz Inwestycyjny,
a następnie w 1995 r. Urząd Skarbowy wprowadził plan inwestycyjny, który opierał się na
zielonych inwestycjach, czyli rolnictwie ekologicznym, energii słonecznej i wiatrowej.
Rynek SRI bardzo aktywnie się rozwija, a wśród podmiotów inwestujących znajdują
m.in. firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, Stowarzyszenie Inwestorów na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju oraz etyczne instytucje bankowe24.
Społecznie odpowiedzialne inwestycje w Polsce
W Polsce rynek inwestycji społecznie odpowiedzialnych nie jest zbyt rozwinięty, znajduje się
w początkowej fazie rozwoju. W Polsce wśród inwestorów coraz bardziej staje się popularne
przekonanie, że zaangażowanie w fundusze SRI jest ich ważną przewagą konkurencyjną.
Inwestorzy oprócz zysku finansowego angażują się w działania proekologiczne i prospołeczne,
które wpływają na rozwój tych przedsięwzięć25.
Regulacje prawne odnoszące się koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu
wprowadziła ustawa o rachunkowości. Ustawa ta odnosi się do jednostki zaufania publicznego,
która ma zobowiązanie przedstawiać w swoich sprawozdaniach z działań - „Oświadczenie na
temat informacji niefinansowych” (Ustawa, 2016, art. 49b, ust. 1). Oświadczenie takie powinno
zawierać m.in. opis modelu biznesowego, niefinansowe wskaźniki efektywności, opis ryzyka
oraz stosowanych polityk dotyczących kwestii społecznych, środowiska naturalnego czy praw
pracowniczych26.
Dla inwestorów odpowiedzialnych społecznie w Polsce propozycją są etyczne fundusze
inwestycyjne. Fundusze etyczne powinny spełniać kilka kryteriów:
− w polityce inwestycyjnej jest opis, że firmy / spółki lokują swoje fundusze w działania
o charakterze ekologicznym, etycznym czy społecznym;
− często w nazwach funduszy są zawarte elementy, a ich oznaczenia to: etyczne, SRI,
powiązane z medycyną, zielone czy odpowiedzialne27.
W Polsce społeczne inwestycje to zwłaszcza obligacje i akcje. W 2009 r. Giełda Papierów
Wartościowych wprowadziła RESPECT Index: Responsibility, (Odpowiedzialność), Ecology
(Ekologia), Sustainability (Zrównoważony rozwój), Participation (Współuczestnictwo),
Environment (Środowisko), Community (Społeczności), Transparency (Przejrzystość),
do którego zaliczają się spółki o dużym zaangażowaniu CSR.

https://kpf.pl/firma-z-ludzka-twarza-o-korzysciach-z-csr-i-etycznym-inwestowaniu/, (dostęp: 28.08.2019).
Odpowiedzialne inwestycje kapitałowe, Pracodawcy RP, Ministerstwo Gospodarki, 2011, s. 24.
24
Ibidem, s. 22.
25
Respect Index, Raport, Deloitte, 2016, s. 34.
26
Ustawa - Oświadczenie na temat informacji niefinansowych, art. 49b, ust. 2, 2016.
27
K. Marcinek, op. cit., s. 33.
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Proces kwalifikowania spółek do RESPECT Index obejmuje trzy etapy:
− wskazanie spółek o najwyższej płynności (znajdujących się w portfelach indeksów
WIG20, mWIG40, sWIG80);
− ocenę praktyk spółek w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego oraz relacji
z inwestorami;
− ocenę poziomu dojrzałości spółek w zakresie stopnia społecznej odpowiedzialności.
Spółki, które chciałyby wejść do indeksu RESPECT muszą spełnić kryteria ESG
(tabela 1.) i są ciągle weryfikowane pod tym względem. Firmy, które należą do grupy indeksu
muszą zostać sprawdzone w etapach dotyczących ich płynności, praktyk w obszarze ładu
korporacyjnego oraz relacji z inwestorami. Na podstawie tych wyznaczników badany jest
poziom firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności28.
Tabela 1. Kryteria ESG dla firm indeksu RESPECT
Kryteria ESG
Environmental
(czynniki środowiskowe)
Social
(czynniki społeczne)
Governance
(czynniki ekonomiczne)

Dokładna weryfikacja
Zarządzanie środowiskowe, ograniczanie oddziaływania
środowiskowego, bioróżnorodność, aspekty środowiskowe
produktów/usług.
BHP, zarządzanie zasobami ludzkimi, relacje z dostawcami, dialog
z interesariuszami, raportowanie społeczne.
Zarządzanie strategiczne, kodeks postępowania, zarządzanie
ryzykiem i zarządzanie ryzykiem nadużyć, audyt wewnętrzny
i system kontroli, relacje z klientami.

Źródło: Respect Index Raport, Delloite, GPW, 2018, s. 10-12.

Tabela 2. Raportowanie spółki indeksu RESPECT z działania
Aspekt
Środowiskowy

Społeczny
Zarządczy

Zakres działania
Wdrożenie polityki środowiskowej, monitorowanie sytuacji związanej z zużyciem
energii i wody, stosowanie segregacji odpadów czy prowadzenie działań
ograniczających oddziaływanie firmy (usług, produktów) na środowisko.
Działania w obszarze BHP, prowadzona polityka personalna, prowadzenie
raportowania społecznego.
Sprawdzanie strategii biznesowej oraz odpowiedzialnego biznesu, kodeksu
postępowania, przeprowadzenie audytu wewnętrznego oraz zarządzanie ochroną
danych osobowych, analiza działań antykorupcyjnych.

Źródło: Wpływ czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych na sposób funkcjonowania
i wyceny spółek, Badania Deloitte, 2016.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i firma Deloitte przeprowadziła badania
dotyczące postrzegania społecznie odpowiedzialnego inwestowania (SRI) oraz indeksu
RESPECT przez inwestorów. Większość inwestorów (ok. 70 proc.) twierdzi, że działania
dotyczące funkcjonowania indeksu RESPECT za właściwe i warte kontynuowania,
co pokazuje, że trend SRI stał się ważny dla polskiego rynku kapitałowego. Ponadto połowa
z nich uważa też, że indeks będzie miał wpływ na wzrost popularności odpowiedzialnym
inwestowaniem oraz obecnością funduszy etycznych w perspektywie długookresowej.
28

Respect Index Raport, Delloite, GPW, 2018, s. 10-12.
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Spółki, firmy należące do indeksu mają świadomość uczestniczenia w gronie wyróżnionych,
co wpływa na zwiększoną świadomość innych spółek na temat aspektów ESG oraz istnieje
pewna korelacja pomiędzy indeksem RESPECT a rozpowszechnieniem SRI29.
Na polskim rynku kapitałowym obecnie działają fundusze SRI: PZU Energia Medycyna
i Ekologia oraz SKOK Etyczny 2. Fundusz PZU Energia Medycyna Ekologia przeznacza środki
na akcje spółek, które bezpośrednio są zaangażowane w sektory:
− energetyczne (są to np. producenci i dystrybutorzy energii elektrycznej, czy firmy
odpowiadające za budowę infrastruktury energetycznej);
− ochrony zdrowia (spółki farmaceutyczne, biotechnologiczne, generyczne, spółki sprzętu
medycznego, spółki zajmujące finansowaniem sektora ochrony zdrowia);
− ochrony środowiska naturalnego (zajmujące się m.in. recyklingiem czy produkcją energii
ze źródeł odnawialnych)30.
W styczniu 2016 r. doszło do zaktualizowania kodeksu i zasad ładu korporacyjnego
„Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, którego celem było uporządkowanie praktyk
i celów mających poprawić jakość standardów ładu korporacyjnego firm na polskim rynku
kapitałowym oraz wsparcie tworzenia instrumentów mających wspomóc sprawniejsze
zarządzanie, efektywny nadzór, lepszą i transparentną komunikację między spółkami a rynkiem
oraz poszanowanie praw wszystkich akcjonariuszy31.
Indeks został zaktualizowany pod koniec 2018 r. i do jego grupy weszło 31 spółek.
GPW „rekrutuje” spółki do tego indeksu poprzez udział w badaniu audytowym. Na podstawie
uzyskanych punktów przez spółki są one kwalifikowane. Według podziałów sektorowych
spółki są reprezentantami sektora przemysłowego (63,99 pkt), finansów (62,63 pkt) oraz usług
(55,01 pkt)32. Do grona indeksu weszły nowe spółki: Amrest Holding SE, CCC oraz PKN Orlen
(wrócił do indeksu po rocznej przerwie).
Tabela 3. Spółki indeksu RESPECT
Nazwa spółki
Agora S.A.
Amrest Holidngs SE
Apator S.A.
Bank Handlowy w Warszawie
S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Ochrony Środowiska SA
Bank Pekao S.A.
CCC S.A.
Budimex S.A.
Elektrobudowa S.A.
Energa S.A.
Fabryki Mebli „FORTE” S.A.
GPW
29

Wartość portfela (%)
0,34
2,51
0,42
1,39
3,36
0,17
10,44
3,00
1,32
0,03
1,11
0,34
0,92

Respect Index Raport, op. cit., s. 12.
K. Marcinek, op. cit., s. 40.
31
Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 2016.
32
Nowy skład RESPECT Index, Komunikat prasowy, GPW, 2018.
30
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Grupa Azoty S.A.
Grupa LOTOS S.A.
ING Bank Śląski S.A.
Inter Cars S.A.
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
mbank S.A.
Orange Polska S.A.
PCC Rokita S.A.
PGE Polska Grupa Energetyczna
S.A.
PGNIG S.A.
PKN Orlen S.A.
PZU S.A
Santander Polska S.A.
Tauron PE S.A.
Trakcja PRKiI S.A.
Kogeneracja S.A.

1,49
6,06
5,31
1,45
1,32
8,92
0,35
3,63
3,47
0,13
5,13
6,55
10,92
10,06
8,26
1,31
0,06
0,20

Źródło: Komunikat prasowy: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 2019.

Spółki należące do indeksu RESPECT są oceniane pod wieloma względami przez cały
okres, muszą raportować ze swoich działań – społecznych, środowiskowych i zarządczych.
W komunikacie prasowym giełda podkreśliła, że spółki tworzące ten indeks charakteryzują się
wyższą stopą zwrotu niż przeciętna rynkowa wyrażona indeksem WIG. Przez ostatnie 10 lat
(2009-2019) indeks zwiększył swoją wartość o 70 proc.33.
W sierpniu 2019 r. GPW wprowadziła nowy indeks WIG –ESG obejmujący spółki
należące do WIG20 i mWIG40. Ważność tych indeksów będzie zależała od liczby akcji, która
będą bezpośrednio korygowane w oparciu o kryteria ESG i kodeks zasad „Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na GPW 2016”. Decyzja o wprowadzeniu indeksu została umotywowana
dynamicznie rozwijającym się rynkiem SRI. GPW rozpoczęła też intensywną współpracą
międzynarodową firmą Sustainalytic, która dostarcza na rynek informacje o kryteriach ESG.
Wraz z utworzeniem indeksu powstanie specjalny produkt inwestycyjny przy współpracy
z NN Investment Partners TFI, który będzie zwracał uwagę na kryteria ESG podczas tworzenia
portfela inwestycyjnego. Celem wprowadzenia WIG-ESG jest zwrócenie uwagi inwestorów
na zasady ESG podczas podejmowania działań inwestycyjnych oraz zwiększenia świadomości
na kwestie społeczne i środowiskowe oraz ład korporacyjny34.

Komunikat prasowy GPW: Nowy skład RESPECT Index, s. 1.
Uchwała Nr 804/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 sierpnia 2019
w sprawie szczegółowych zasad konstrukcji i podawania do publicznej wiadomości indeksu WIG-ESG.
33
34
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Tabela 4. Działania podejmowane przez spółkę – kontekst środowiskowy
Zakres
Emisja

Zużycie wody

Ekoinnowacje

Opis konkretnych działań
Skala ekspozycji spółki na przyszłe regulacje w zakresie emisji CO2
Stopień zaangażowania spółki w działania legislacyjne/ konsultacje dot.
Zagadnienia zmian klimatycznych
Działania podejmowane przez spółkę, żeby ograniczać ryzyko związane ze
zmianami klimatu
Zaangażowanie organów spółki/ jej kadry kierowniczej
Źródła poboru wody występowanie utrudnień/ ograniczeń w dostępie do wody
Zabezpieczenie dostępu do wody w długim okresie przeprowadzenie analiz
wrażliwości produkcji/wyniku finansowego na skalę dostępności wody
Działania podejmowane celem ograniczenia zużycia wody
Szanse wprowadzenia na rynek produktów/usług adresujących kwestię
oddziaływania środowiskowego
Wyniki badań rynku w zakresie popytu na takie produkty/ usługi

Źródło: Wpływ czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych na sposób funkcjonowania i wyceny
spółek, Badania Deloitte, 2016.

Indeks może dać gwarancję inwestorom czy doradcom finansowym pewne porównanie,
by ocenić rzetelnie kwestie społeczne portfela. Wprowadzenie strategii CSR na rynku
kapitałowym przynosi zyski, pokazują to też globalne indeksy na giełdzie – nie ma różnic
w rentowności między klasycznym inwestowaniem a SRI35.
Podsumowanie
Inwestycje społecznie odpowiedzialne stają się bardzo ważną częścią globalnego sektora
finansowego dla inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Koncepcja inwestycji
społecznie ulega zmianom wobec pojawiających się wyzwań związanych np. z kryzysem
finansowym. Wraz z upowszechnianiem modelu zrównoważonego rozwoju (CSR)
oraz odpowiedzialnego inwestowania nastąpiła ewolucja norm etycznych obowiązujących
w biznesie. Firmy odchodzą od zasady przestrzegania wyłącznie minimum wymaganego przez
prawo, a zmierzają w kierunku angażowania się w działania korzystne społecznie
lub proekologiczne. Odpowiedzialne inwestowanie to strategia, biorąca pod uwagę korzyści
finansowe i korzyści społeczne. Ochrona środowiska, nadzór korporacyjny oraz pewne relacje
społeczne są sporymi wyzwaniami, dlatego idea SRI stanowi łącznik wskaźników finansowych
i pozafinansowych. Odpowiedzialne inwestycje w długim okresie mają generują dodatnie
przychody finansowe dla firm, spółek.
W artykule ukazano stronę teoretyczną: czym są społecznie odpowiedzialne inwestycje,
jak są definiowane przez organizacje międzynarodowe (m.in. Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny, Eurosif czy Global Sustainable Investment Alliance) oraz
przedstawiono powiązano z czynnikami ESG, czyli ochroną środowiska, społeczną
odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym. Opisano również podmioty rynku SRI wraz
z ich procentowym udziałem w sektorach gospodarki. Przeanalizowano również perspektywy
rozwoju rynku SRI w ujęciu europejskim oraz jak kształtują się fundusze etyczne w państwach
Wpływ czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych na sposób funkcjonowania i wyceny spółek,
op. cit., s. 6.
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Europy. Omówiono polski rynek SRI, który należy do niezbyt rozwiniętych, ale mający duży
potencjał rozwój, gdyż wśród inwestorów coraz bardziej staje się popularne przekonanie,
że zaangażowanie w fundusze SRI jest ich przewagą konkurencyjną oraz mają świadomość
zaangażowania w działania proekologiczne i prospołeczne, które wpływają na rozwój tych
przedsięwzięć. W Polsce spółki odznaczające się dużym wskaźnikiem SRI są skupione
w grupie RESPECT Index. Spółki te corocznie muszą raportować ze swoich działań w aspekcie
środowiskowym, społecznym czy zarządczym, co wpływa na kontrolę aktywności tych spółek
i ich pozytywnego wpływu na otoczenie.
Polski rynek SRI ma jeszcze przed sobą wiele wyzwań, które przede wszystkim
są związane z budowaniem świadomości odpowiedzialnego inwestycyjnego jako inwestycji
pewnej, nie ryzykownej. Z drugiej strony ta świadomość u inwestorów istnieje, zdają sobie
sprawę, że SRI daje im przewagę konkurencyjną, wzrost zaufania na rynku kapitałowym oraz
możliwości inwestycji.
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SOCIAL RESPONSIBILITY OF COMPANY INVESTMENT
ON THE CAPITAL MARKET IN POLAND
Summary: Socially responsible investments are becoming a very important part of the global financial sector for
institutional and individual investors. The concept of socially investment is changing in the face of emerging
challenges related to e.g. the financial crisis. Along with the dissemination of the sustainable development model
(CSR) and responsible investment the ethical norms in business have evolved. Companies depart from the principle
of complying only with the minimum required by law and tend to engage in socially or environmentally beneficial
activities. Social responsible investing is a strategy that takes into account financial and social benefits.
Environmental protection, corporate governance and certain social relations are considerable challenges, which is
why the idea of SRI is a link between financial and non-financial indicators. Responsible investments in the long
run are to generate positive financial income for companies and companies.
The Polish SRI market still faces many challenges, which are primarily related to building awareness of responsible
investment as a sure, not risky investment. On the other hand, this awareness exists among investors, they realize
that SRI gives them a competitive advantage, increased confidence in the capital market and investment
opportunities.
Keywords: responsible investing, SRI, CSR, investments, capital market.
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Katarzyna Chrostowska-Malak36
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI A OCHRONA
DANYCH OSOBOWYCH
Streszczenie: Bezpieczeństwo informacji jest pojęciem szerokim definiowanym przez niektóre założenia do wielu
aktów prawnych o charakterze generalnym i branżowym dotyczących funkcjonowania systemów ochrony
informacji o różnorodnym charakterze i wartości dla organizacji. W zakresie bezpieczeństwa informacji mieści
się system ochrony danych osobowych. Ochrona danych osobowych stanowi natomiast część ochrony prawa
do prywatności. Opiera się na przepisach RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 roku. Biorąc pod uwagę ochronę
informacji dotyczących osób fizycznych, przed zastosowaniem przepisów ww. aktów prawa powszechnie
obowiązującego, należy wykluczyć pierwszeństwo przepisów innych systemów ochrony bezpieczeństwa
informacji. Co więcej, prawa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych są przedmiotem ochrony
wynikającej również z przepisów różnych dziedzin prawa (prawa administracyjnego, prawa pracy,
prawa medycznego, prawa finansowego, prawa prasowego i autorskiego, prawa telekomunikacyjnego).
Mając powyższe na uwadze, celem artykułu będzie omówienie istoty, powiązań i zależności pomiędzy
różnymi systemami ochrony informacji w związku z obowiązywaniem od 25 maja 2018 r. nowych przepisów
prawnych regulujących funkcjonowanie systemu ochrony danych osobowych. Niniejsze opracowanie powstało
na podstawie analizy literatury przedmiotu, źródeł prawa oraz doświadczeń nabytych w trakcie wdrażania nowego
systemu ochrony danych w podmiocie resortu obrony narodowej.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, ochrona
informacji, RODO.

Wstęp
Bezpieczeństwo informacji jest pojęciem szerokim definiowanym przez niektóre założenia
do wielu aktów prawnych o charakterze generalnym i branżowym dotyczących funkcjonowania
systemów ochrony informacji o różnorodnym charakterze i wartości dla organizacji.
W zakresie bezpieczeństwa informacji mieści się system ochrony danych osobowych. Ochrona
danych osobowych stanowi natomiast część ochrony prawa do prywatności. Opiera się na
przepisach RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 roku. Biorąc pod uwagę ochronę informacji
dotyczących osób fizycznych, przed zastosowaniem przepisów ww. aktów prawa powszechnie
obowiązującego, należy wykluczyć pierwszeństwo przepisów innych systemów ochrony
bezpieczeństwa informacji. Co więcej, prawa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych są przedmiotem ochrony wynikającej również z przepisów różnych dziedzin prawa
(prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa medycznego, prawa finansowego, prawa
prasowego i autorskiego, prawa telekomunikacyjnego), które w związku z obowiązkami
wypływającymi z RODO zostały poddane w 2019 r. szerokim zmianom zwłaszcza
uszczegółowiających rozwiązania RODO. Działania legislacyjne polegały w szczególności na
konieczności harmonizacji i usunięcia z polskiego systemu prawa przepisów sprzecznych lub
powielających rozwiązania RODO. W dniu 21 lutego 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie
niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Mając powyższe na uwadze, celem artykułu będzie omówienie istoty, powiązań
i zależności pomiędzy różnymi systemami ochrony informacji w związku z obowiązywaniem
36

Dr, Adiunkt, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska.
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od 25 maja 2018 r. nowych przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie systemu
ochrony danych osobowych. Niniejsze opracowanie powstało na podstawie analizy literatury
przedmiotu, źródeł prawa oraz doświadczeń nabytych w trakcie wdrażania nowego systemu
ochrony danych w podmiocie resortu obrony narodowej.
Bezpieczeństwo informacji
W literaturze przedmiotu bezpieczeństwo informacji tłumaczy się jako stan ochrony życiowo
ważnych interesów społeczeństwa i państwa w środowisku informacyjnym od zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych (ANSI37). Bezpieczeństwo informacji „jest jednym z elementów
zarządzania w organizacji”38. Trudno zaprzeczyć twierdzeniu, że każda organizacja przetwarza
jakieś informacje. Natomiast „poszczególne rodzaje informacji mają różną wartość dla
organizacji i w istocie wymagają różnego podejścia ze strony organizacji do ich ochrony.
Każda informacja charakteryzuje się właściwościami, których zachowanie na właściwym
poziomie zapewnia odpowiedni dla nich poziom bezpieczeństwa”39. Według dostępnych norm
bezpieczeństwo informacji to proces zabezpieczenia poufności, integralności i dostępności
informacji40. Dodatkowo należy uwzględnić inne właściwości, tj.: autentyczność,
rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność. System bezpieczeństwa informacji
doskonalony jest i uaktualniany wraz z rosnącym potencjałem wiedzy i nowych technologii
teleinformatycznych. Społeczeństwo doświadcza z roku na rok wzrostu wykorzystania
technologii cyfrowych. Wprowadzane są „nowe usługi dla obywateli, państwo wdraża politykę
otwartych danych, udostępniając coraz większe zasoby, coraz częściej podmioty administracji
sięgają po rozwiązania w chmurze”41. Jednocześnie, „duży stopień wykorzystania
IT w administracji prowadzi do zwiększenia ryzyka w cyberprzestrzeni”42.
Działania na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni należą do jednych
z najważniejszych obszarów zainteresowania państwa i obejmują również ochronę informacji
dotyczących ludności (w tym - ich danych osobowych). System cyberbezpieczeństwa
budowany jest na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowy systemie
cyberbezpieczeństwa43, uchwalonej przez polski parlament w celu wdrożenia do polskiego
porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie
środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów
informatycznych na terytorium Unii. Mocą dyrektywy Państwa członkowskie zostały
zobowiązane do zagwarantowania bezpieczeństwa minimalnego poziomu zdolności
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa poprzez ustanowienie organów właściwych
oraz pojedynczego punktu kontaktowego do spraw cyberbezpieczeństwa, powołania zespołów
reagowania na incydenty komputerowe (CESRT) oraz przyjęcia krajowych strategii w zakresie
cyberbezpieczeństwa. Z wyżej wskazanej dyrektywy wynikają również obowiązki służące
American National Standards Institute (patrz więcej: www.ansi.org).
A. Cieślik, Ocena (szacowanie) ryzyka, [w:] Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami,
red. M. Jagielski, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 64.
39
Ibidem, s. 64-65.
40
Tzw. Atrybuty bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą: PN-ISO/IEC 2000-1:2011.
41
G. Stech, Jak się chroni cyberprzestrzeń w Polsce, [w:] „Computerworld from IDG”, Nr 03/2019, Marzec 2019,
s. 6.
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43
Dz.U.2018 r., poz. 1560.
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zapewnieniu cybrebezpieczeństwa systemów informacyjnych w sektorach usług mających
kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności społeczno-gospodarczej.
Za budowanie zdolności obrony w cyberprzestrzeni główną odpowiedzialność ponosi Minister
Obrony Narodowej.
Szukając historycznych źródeł ochrony informacji najczęściej kojarzymy ją z tematyką
ochrony informacji niejawnych, która obecnie ewoluowała „ze względu na powszechną
informatyzację, poza sektorem prywatnym, również sektora publicznego”44. W literaturze
podaje się, że „pierwszym źródłem ochrony informacji niejawnych, czyli ograniczeń dostępu
do pewnych informacji istotnych ze względu na bezpieczeństwo państwa i jego ważne interesy,
było na ziemiach polskich Powszechne prawo krajowe dla Królestwa Pruskiego z 1794 r.,
które wprowadzało przestępstwo celowego ujawniania tajemnicy przez urzędnika
państwowego”45. Ochrona informacji w związku z odpowiedzialnością za sprawy obronności
i bezpieczeństwa państwa zajmuje podstawowe znaczenie w resorcie obrony narodowej.
W jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra obrony narodowej
szczególne ważną rolę przywiązuje się, w związku z powyższym, do ochrony informacji
niejawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych46, do danych osobowych stanowiących informacje niejawne nie stosuje się
przepisów o ochronie danych osobowych. W kolejnym przepisie ustawa ta stanowi, że do
danych osobowych stanowiących informacje niejawne stosuje się przepisy ustawy o ochronie
informacji niejawnych.
System ochrony informacji niejawnych jest oparty na określonych zasadach
bezpieczeństwa danych, z zastosowaniem odpowiednich środków ochrony m.in. fizycznej
(w ramach zabezpieczenia fizycznego, obok zabezpieczenia organizacyjnego, zabezpieczenia
teleinformatycznego). Zanim więc zaczęły obowiązywać przepisy RODO (a wcześniej ustawy
z 1997 r. o ochronie danych osobowych47 i szeregu przepisów wykonawczych), stosowane
dotychczas zasady i środki ochrony informacji, służyły również ochronie danych osobowych.
Do tych zasad i środków ochrony, które sprawdzają się zarówno w przypadku ochrony
informacji niejawnych oraz w ochronie danych osobowych należą: obowiązek zachowania
tajemnicy, stosowanie zasady „czystego biurka” i „czystego ekranu”, używanie niszczarek
do dokumentów, dostęp do pomieszczeń tylko dla osób uprawnionych, zamykanie pomieszczeń
i szaf na klucz, przechowywanie dokumentów w szafach i sejfach zamykanych na klucz,
plombowanie pomieszczeń z użyciem osobistej referentki, kontrola dostępu do systemu
informatycznego poprzez stosowanie środków zabezpieczających w postaci loginów i haseł
– dostęp tylko dla upoważnionych osób, zakaz wynoszenia dokumentów na zewnątrz
organizacji, itp. Porównując system zabezpieczeń i struktury danych funkcjonujący
na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych do tych, z którymi mamy do czynienia
w systemie ochrony danych osobowych, nie sposób nie zauważyć, że pod tym względem
są oba te systemy są do siebie podobne, choć przedmiot ochrony jest zupełnie inny.

K. Gałaj-Emiliańczyk, Ochrona danych osobowych, praktyczny komentarz wzorcowa dokumentacja, ODDK
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Gdańsk 2015, s. 13.
45
Ibidem.
46
t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 742.
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Dz. U. 1997 r., Nr 133, poz. 883.
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Celem systemu ochrony informacji niejawnych jest zabezpieczenie tajemnicy państwowej,
zaś systemu ochrony danych osobowych – ochrona autonomii informacyjnej jednostki.
Ochrona danych osobowych
Powiązana z bezpieczeństwem informacji ochrona danych osobowych (wywodząca się z prawa
do prywatności) nie jest również nowym zagadnieniem, a początki jej rozwoju datuje się na
przełom lat 70. I 80. XX wieku. Według utrwalonych w literaturze poglądów „bezpośrednią
przyczyną objęcia prawną ochroną danych osobowych była obawa przed pojawianiem się
nowych rozwiązań technologicznych umożliwiających ich gromadzenie oraz coraz bardziej
zaawansowane przetwarzanie informacji, w tym o charakterze osobowym”48. Jednocześnie
podkreśla się, że w Polsce po okresie transformacji ustrojowej ochrona informacji dotyczących
osób fizycznych była tematyką „obcą i dość abstrakcyjną”49. Pierwsza ustawa o ochronie
danych osobowych została uchwalona dopiero w dniu 29 sierpnia 1997 r., i obowiązywała
od dnia 30.04.1998 r. do 25 maja 2018 roku. Oceniana była jako odpowiadająca
międzynarodowym (europejskim) standardom. Kolejnym krokiem było podpisanie przez
Polskę w 1999 r. Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym
przetwarzaniem danych osobowych50, która została ratyfikowana w 2002 roku51. Przyjęcie do
polskiego porządku prawnego Konwencji nr 108 ocenia się jako akt przejawiający
demokratyzację życia publicznego oraz troskę państwa o prawo do prywatności każdego
obywatela. Z dniem 1 maja 2004 r. w związku z przystąpieniem Polski do UE w przedmiocie
ochrony danych osobowych zaczęła obowiązywać dyrektywa 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych52. Następnie
wyrazem zwiększenia znaczenia ochrony danych w porządku prawnym UE oraz dążenia
do ujednolicenia systemów ochrony w państwach UE, a także kontynuacji postanowień art. 16
TFUE53, art. 7 i 8 Karty Praw Podstawowych było przystąpienie do prac nad RODO54,
które z założenia „ma na celu przyczyniać się do tworzenia przestrzeni wolności,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz unii gospodarczej, do postępu społecznogospodarczego, do wzmacniania i konwergencji gospodarek na rynku wewnętrznym, a także
dla pomyślności ludzi”. RODO w motywie 4 wskazuje, że „przetwarzanie danych osobowych
należy zorganizować w taki sposób, aby służyło ludzkości. Prawo do ochrony danych
osobowych nie jest prawem bezwzględnym; należy postrzegać w kontekście jego funkcji
społecznej i wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności”.

M. Kawecki, Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna w świetle ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 83.
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K. Gałaj-Emiliańczyk…, op. cit., s. 9.
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Podpisana w Strasburgu dn. 28 stycznia 1981 r. weszła w życie 1.10.1985.
51
Dz.U. z 2003, nr 3, poz. 25.
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Dz. Urz. WE L 281/31.
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Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawniej art. 286 TWE).
54
Zgodnie z art.2 ust. 1 RODO „ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub
częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych
stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych w podmiotach prywatnych
i publicznych”.
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Podstawy prawne ochrony danych osobowych w polskim porządku prawnym określone
zostały w następujących przepisach:
− art. 47 i 51 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
− art. 855 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
− Konwencji nr 108 o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych
osobowych (data uchylenia: 01.04.2019);
− art. 16 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 16 ust. 1);
− art.7 i 8 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
− Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
− ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000
z późn.zm.) – jako podstawowego źródła prawa krajowego.
Zastosowanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, według zasady lex
specialis, zostaje wyłączone do danych osobowych, o których mowa w ustawie:
− z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
− z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości56 , która określa „zasady i warunki
ochrony danych osobowych przetwarzanych przez właściwe organy w celu
rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym
zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania
tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących
pozbawieniem wolności”;
oraz rozproszone są w innych ustawach przepisy, t.j. art. 6 ustawy z dnia 24 maja 2000 r.
o Krajowym Rejestrze Karnym57.
Prawo do prywatności i zasada poufności
Pod względem prawnym obserwujemy rozwój prawa do prywatności, którego częścią jest
ochrona danych osobowych. Jednocześnie należy zauważyć, że ochrona informacji dotycząca
życia prywatnego nabiera szczególnego znaczenia w przypadku gdy dotyczy np. pacjenta58
czyli osoby zwracającej się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającej
ze świadczeń podmiotu lub osoby udzielającej takich świadczeń w trakcie których dochodzi do
przetwarzania danych osobowych wrażliwych. W związku z powyższym, tego typu informacje
niewątpliwie wymagają szczególnej ochrony. Ochronie tej od dawna służy tajemnica lekarska
(zawodowa). Według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka „pojęcie <<życia
prywatnego>> w rozumieniu art. 8 Konwencji jest pojęciem szerokim, które obejmuje między
innymi prawo do ustanowienia i rozwijania relacji z innymi ludźmi. Obejmuje takie elementy
Treść artykułu brzmi następująco: „każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego,
swojego mieszkania (ang. home) i swojej korespondencji”.
56
Dz. U. z 2019 r., poz. 125.
57
t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 128.
58
Patrz: ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz.1318,1524 z późn zm.
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jak życie seksualne oraz, bezsprzecznie, informacje osobiste dotyczące pacjenta”59.
Jednocześnie Trybunał potwierdza, że „informacje osobiste dotyczące pacjenta wchodzą
w zakres jego życia prywatnego. Ochrona danych osobowych, także danych medycznych,
ma podstawowe znaczenie dla korzystania przez osobę z jej prawa do poszanowania życia
prywatnego i rodzinnego gwarantowanego przez art. 8 Konwencji"60. Trybunał w swoim
orzecznictwie stwierdził, że „poszanowanie poufności danych dotyczących stanu zdrowia jest
ważną zasadą w systemach prawnych wszystkich Układających się Stron Konwencji.
Zasadnicze znaczenie ma nie tylko poszanowanie poczucia prywatności pacjenta, ale także
ochrona zaufania pokładanego przez niego w zawód lekarza oraz w służbę zdrowia w ogólne.
Bez takiej ochrony osoby potrzebujące opieki medycznej mogą obawiać się ujawnienia takich
informacji o charakterze osobistym i intymnym, co może być konieczne dla uzyskania
odpowiedniego leczenia, a nawet obawiać się korzystania z pomocy medycznej, ryzykując tym
samym własnym zdrowiem, a w przypadku chorób zakaźnych - zdrowiem społeczności.
Prawo krajowe musi zatem przyznawać odpowiednie gwarancje w celu uniemożliwienia
takiego przekazywania lub ujawniania danych osobowych dotyczących stanu zdrowia, które
mogą być niezgodne z gwarancjami art. 8 Konwencji" 61.
Innym przykładem tajemnicy znanej w polskim prawie jest tajemnica przedsiębiorstwa.
Legalna definicja i sposoby jej zabezpieczania zostały określone w art. 11 ust. 4 ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji62. Według niej „przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość
lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,
o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich poufności”. W zakresie tej definicji
mieści się pojęcie tajemnicy handlowej, które należy rozumieć jako „inne informacje
posiadające wartość gospodarczą”.
Zasady i legalne przesłanki przetwarzania danych osobowych
Wszystkie podmioty biorące udział w przetwarzaniu danych osobowych związane są zasadami
określonymi w art. 5 RODO. Jedną z podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych
jest „zasada zgodności z prawem, rzetelności przejrzystości”.
RODO wskazuje konkretne przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych
i szczególnych odpowiednio w art. 6 i 9. W każdym przypadku musi być spełniona
przynajmniej jedna z nich, a ostatecznie jeśli nie występują żadne inne przesłanki katalogu
– wyrażona zgoda. Najczęściej wskazywaną przesłanką przetwarzania danych osobowych,
w szczególności w podmiotach publicznych, jest art. 6 ust.1 lit. c. I tak np. na podstawie
wskazanego przepisu, z zachowaniem zasad art. 5 RODO podstawą przetwarzania danych
osobowych będą przepisy kodeksu pracy w przypadku np. ochrony akt osobowych
pracowników czy danych osobowych kandydatów do pracy. Innym przykładem będą przepisy
59

Wyrok ETPCz z dnia 25 listopada 2008 r. (23373/03).
Wyrok ETPCz z dnia 25 listopada 2008 r. (23373/03).
61
Wyrok ETPCz z 27 lutego 2018 r. (66490/09) oraz wcześniejszy: wyrok z dnia 27 sierpnia 1997 roku (20837/92).
62
t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1010.
60
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dotyczące przetwarzania informacji księgowych i finansowych, które zobowiązują
do zabezpieczania systemów informatycznych przetwarzających informacje w dokumentach
zawierające jednocześnie dane osobowe63.
System zabezpieczeń w przetwarzaniu danych osobowych
Pod względem prawnym, prawo ochrony danych osobowych, tak jak inne prawa i wolności
jednostki, jeżeli mają być realizowane, powinny być chronione przed zagrożeniami
i naruszeniami. Zagrożenia praw i wolności jednostki to czynniki ograniczające całkowicie
możliwości ich realizacji lub utrudniające tę realizację. Ochronę praw i wolności jednostki
stanowi ogół środków oraz działalność mająca na celu ich zapewnienie i realizację poprzez
zabezpieczenie przed ich naruszeniem oraz przeciwdziałanie ich zagrożeniom64. Na obecnym
etapie rozwoju technologii teleinformacyjnych większość danych przetwarzana jest
z wykorzystaniem systemów informatycznych. W ramach zabezpieczeń wyróżnia się
zabezpieczenia infrastruktury informatycznej (np. alternatywne źródła zasilania, alternatywny
dostęp do Internetu), z drugiej – zabezpieczenia systemowe (oprogramowanie antywirusowe,
czy zapory ogniowe firewall)65. Systematycznie prowadzona jest analiza ryzyka, która służy
również bezpieczeństwu przetwarzania danych osobowych. W systemie informatycznymi
zainstalowane są oprogramowania zabezpieczające, system antywirusowy (np. Mc Afee),
system wykrywania włamań. I tak na przykład, jednostki organizacyjne resortu obrony
narodowej wiąże Decyzja nr 275/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2015 r.
w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu reagowania na incydenty
komputerowe/SRnIK66. W poszczególnych jednostkach obowiązują również lokalne procedury
operacyjne systemu reagowania na incydenty komputerowe. Prowadzona jest także ewidencja,
kontrola, komisyjne niszczenie nośników danych. I tak np. zgodnie z decyzją ministra
dopuszczalne jest kopiowanie plików tylko na zarejestrowane nośniki – płyty CD
(niedopuszczalne jest stosowanie innych wymiennych nośników – np. pendrive).
RODO nie zawiera szczegółowych wymogów dotyczących organizacyjnego
i technicznego zabezpieczenia danych osobowych, lecz określa jedynie ogólne zasady w tym
zakresie. Środki te powinny być dostosowane do zidentyfikowanych ryzyk w organizacji oraz
uwzględniać aktualny stan wiedzy w tym zakresie. Podmioty publiczne obowiązane są wziąć
pod uwagę wymogi określone w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych 67.
Przy ocenie czy nastąpiło wkroczenie w dziedzinę chronionego prawem życia
prywatnego, nie należy pojęcia tego absolutyzować, bowiem ze względu na stopień swojej
ogólności, wymaga ono wykładni przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności
charakteryzujących daną sytuację. RODO daje podstawy do rozbudowy systemu ochrony
danych osobowych zachowując najbardziej sprawdzone dotąd podstawowe zasady i praktykę
Art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.351).
B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, 8.wydanie, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 393.
65
K. Gałaj Emiliańczyk…, op. cit., s. 33.
66
Dz. Urz. MON, poz. 208.
67
t.j. z 2017 r., poz. 2247.
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przetwarzania danych. Nowe przepisy wymusiły na podmiotach im podlegających przyjęcie
nowych polityk przetwarzania danych osobowych (polityk prywatności), kodeksów,
przeprowadzenie analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych, spełnienia obowiązku
informacyjnego z art. 13 i 14 RODO, zawarcia umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych, prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych, rejestrów kategorii
czynności i innych.
Podsumowanie
Z perspektywy ponad rocznej praktyki stosowania RODO są podstawy do tego by twierdzić,
iż wciąż krótki okres obowiązywania przepisów oraz ciągły deficyt wiedzy i praktyki
powoduje, że system ochrony danych osobowych na gruncie RODO, tam gdzie funkcjonuje
ochrona informacji niejawnych czy przedsiębiorstwa, wciąż nie działa tak sprawnie jak inne
systemy ochrony informacji. Z całą pewnością jednak funkcjonowanie środków ochrony
innych systemów informacji nierzadko w sposób naturalny obejmuje ochronę danych
osobowych. Sytuacja ta wynika po części też z faktu, iż RODO nie zawiera szczegółowych
wymogów dotyczących organizacyjnego i technicznego zabezpieczenia danych osobowych,
lecz określa jedynie ogólne zasady w tym zakresie. RODO wymaga aby stosowane środki
ochrony były dostosowane do zidentyfikowanych ryzyk w organizacji oraz ażeby uwzględniały
aktualny stan wiedzy w tym zakresie. Zanim zaczęły obowiązywać przepisy RODO
(a wcześniej ustawy z 1997 r. o ochronie danych osobowych i szeregu przepisów
wykonawczych), stosowane dotychczas zasady i środki ochrony informacji, służyły również
ochronie danych osobowych tj. obowiązek zachowania tajemnicy czy też kontrola dostępu
do systemu informatycznego poprzez stosowanie środków zabezpieczających w postaci
loginów i haseł, czy też dostęp tylko dla upoważnionych osób, zakaz wynoszenia dokumentów
na zewnątrz organizacji, itp.
Porównując poszczególne wyżej wskazane systemy ochrony informacji, należy
zauważyć, że pod wieloma względami są one do siebie podobne, choć przedmioty tej ochrony
są zupełnie inne. Widoczne jest to w szczególności w przypadku systemu zabezpieczeń
i struktury danych funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych do tych, z którymi mamy do czynienia w systemie ochrony danych
osobowych. Dzieje się tak pomimo, że celem systemu ochrony informacji niejawnych jest
zabezpieczenie tajemnicy państwowej, zaś systemu ochrony danych osobowych – ochrona
autonomii informacyjnej jednostki, a więc części prawa do prywatności szeroko chronionego
przepisami prawa krajowego, międzynarodowego i prawa UE.
W każdym jednak przypadku, w którym z jednej strony chronione są wolności lub prawa
człowieka (danych osobowych), a z drugiej strony sprawy bezpieczeństwa i interesu państwa
(np. informacji niejawnych), mając swobodę wyboru i doboru środków ochrony, należy
pamiętać o konieczności ważenia dóbr chronionych (w tym informacji) według zasady
proporcjonalności, adekwatności i celowości.
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INFORMATION SECURITY AND PERSONAL DATA PROTECTION
Summary: Information security is a broad concept defined by some assumptions for many general and industry
legal acts regarding the functioning of information protection systems of various nature and value for
an organization. The scope of information security includes a personal data protection system. The protection
of personal data is part of the protection of the right to privacy. It is based on the provisions of the GDPR and the
Act of May 10, 2018. Taking into account the protection of information on natural persons, before applying the
provisions of the above acts of universally binding law, priority should not be given to provisions of other
information security protection systems. Moreover, the rights of natural persons in relation to data processing
are subject to protection resulting also from the provisions of various areas of law (administrative law, labor law,
medical law, financial law, press and copyright law, telecommunications law).
With the above in mind, the purpose of the article will be to discuss the essence, connections and
relationships between various information protection systems in connection with the new legal regulations
governing the functioning of the personal data protection system from May 25, 2018. This study was based on an
analysis of the literature on the subject, sources of law and experience acquired during the implementation of the
new data protection system at the Ministry of National Defense.
Keywords: information security, personal data protection, privacy rights, information protection, GDPR.
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Łukasz Flak68
RZECZYWISTOŚĆ CYFROWEGO PANOPTYKONU
- SPOŁECZEŃSTWO CICHEGO PRZYZWOLENIA
Streszczenie: Celem publikacji jest zweryfikowanie występowania zjawiska panoptykonu w obecnym
społeczeństwie i identyfikacja zagrożeń w specyficznej erze rozwoju zaawansowanych technologii i Big Data.
Rzeczywistość wirtualna to bowiem niezwykle istotne społecznie pojęcie z perspektywy medioznawczej,
spędzające sen z powiek współczesnym badaczom z dziedzin: socjologii, nauk o komunikowaniu oraz futurologii.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, na coraz szerszą skalę mamy do czynienia z cyfrowym nadzorem
i ingerencją w prywatność użytkowników, co skutkuje niskim poziomem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
W ramach rozdziału dokonano unifikacji zjawiska poprzez wprowadzenie dodatkowej nomenklatury określającej
obecną cywilizację jako społeczeństwo cichego przyzwolenia, zaś erę w jakiej funkcjonujemy - rzeczywistością
cyfrowego panoptykonu.
Słowa kluczowe: Big Data, nadzór, panoptykon, prywatność, sfera cyfrowa.

Wstęp
Publikacja ma na celu zweryfikowanie stopnia zaawansowania zjawiska panoptykonu
cyfrowego oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat wykorzystywania oraz
przetwarzania danych za pośrednictwem nowych narzędzi komunikacji, takich jak: aplikacje
czy portale społecznościowe. Praca dotyka m.in. pojęć: bezpieczeństwa, kontroli czy wolności.
Tekst ma również uwrażliwić społecznie na problemy sfery cyfrowej oraz wskazać pozytywne
walory edukacji medialnej, która to w dzisiejszym świecie jest jedyną formą obrony przed
całkowitym pozbawieniem nas prywatności.
Głównymi pytaniami badawczymi poniższego opracowania są:
− Czy możemy mówić o prymacie technologii nad człowiekiem i społeczeństwem?
− Czy w dzisiejszym świecie można mówić jeszcze o ideałach, takich jak: prywatność,
wolność i bezpieczeństwo?
− Czy istnieje społeczny nacisk na „bycie” online?
− Big Data - ułatwienie czy aparat kontroli?
Badania przeprowadzone były za pośrednictwem kilku metod badawczych, m.in. analizy
źródłowej, wywiadu oraz studiów przypadków, które ukażą szerokie spektrum zjawiska
panoptykonu cyfrowego występującego w obecnym typie społeczeństwa nastawionego na
bycie online 24 godziny na dobę.
Obszernym działem badającym tematy związane ze światem cyfrowym, ujmującym
szereg aspektów - socjologicznych, technologicznych, kulturowych czy ekonomicznych - jest
futurologia. Futurologia bada zależności technologii i zmian społecznych oraz prognozuje
trendy związane z czekającą nas przyszłością. Nie tylko ukazuje aspekty ze strony
infrastruktury technicznej oraz metodologicznej, ale ostrzega nas przed nadmiernym rozwojem
technologii, poruszając choćby aspekty etyczne, np. związane z moralnością maszyn.
Punkt wyjścia stanowi tutaj fakt, iż sfera cyfrowa przeniknęła już do wszystkich sfer życia
- od rozrywki, aż po branże do tej pory uznawane za z reguły wolne - działalność kulturalną
czy artystyczną.
Mgr, Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej
i mediach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. ORCID: 0000-0002-6439-7145.
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Społeczeństwo cichego przyzwolenia: kontynuacja nadzoru społecznego
Fundamentem teorii panoptykonu cyfrowego była XVIII-wieczna koncepcja więzienia
autorstwa utylitarysty Jeremy'ego Benthama. Panoptykon według jego koncepcji był
budynkiem w kształcie pierścienia podzielonego na cele skazańców, którzy zawsze pozostawali
w polu widzenia obserwującego strażnika. Sam strażnik był nadzorcą, miał przebywać
w centralnej wieży i pozostawać z założenia niewidoczny, tak, by nigdy nie było wiadomo,
w którą stronę spogląda. Bentham założył, że nieprzerwana kontrola więźniów
w praktyce nie jest możliwa. Był jednak przekonany, iż identyczny efekt można osiągnąć,
wzbudzając w nich samo poczucie, że w każdej chwili mogą być obserwowani.
Projekt myśliciela posłużył za inspirację przy tworzeniu zamkniętych instytucji, których nagły
rozwój można było zaobserwować w XIX wieku. Dla Michela Foucaulta metafora więzienna
także była przydatna. Jego zdaniem panoptyczny model władzy nie pozostał za murami
koszarów, szpitali czy szkół, lecz zaczął się upowszechniać na zewnątrz, wpływając na nasze
życie codzienne. Tak narodziła się koncepcja społeczeństwa nadzorowanego69.
XVII-wieczny panoptykon ma swoje odzwierciedlenie także w dzisiejszym świecie.
Koncepcja społeczeństwa nadzorowanego przejawia się obecnie za pośrednictwem sfery
cyfrowej, która służy rozmaitym instytucjom i osobom do skutecznej inwigilacji obywateli
poprzez użycie ich danych oraz śledząc ich ruchy w sieci i przestrzeni publicznej.
Rozbudowane systemy monitoringu, wideorejestratory, chmury danych, internetowe
cookies, algorytmy, skanery kart magnetycznych w bankomatach czy pogramy szpiegujące
- to wszystko czyha na nowe pokolenie obywateli, pokolenie uzależnionych od świata
technologii. Jak pokazują niepokojące dane udostępnione dzięki działaniom Fundacji
Panoptykon, rząd notorycznie bez zbędnego powodu sprawdza nas i nasze wrażliwe dane
w ZUS-ie czy Urzędzie Skarbowym. Są to bogate zasoby danych zastanych, ale także i dane
biometryczne oraz aktualne zdjęcia. Wygrane organizacji w procesach sądowych z licznymi
organizacjami to dobry krok w sprawie ograniczenia bezprawnego nadzorowania obywateli,
ale przy okazji odkrywanie przerażającego scenariusza, który może zmienić się w identyfikację
tożsamości ludzi z tłumu, np. na protestach70. Gdzie zatem nasza wolność i bezpieczeństwo?
Co w przypadku, gdy dane te dostaną się w niepowołane ręce?
Celem publikacji jest zweryfikowanie występowania zjawiska panoptykonu w obecnym
społeczeństwie, będącym kontynuacją społeczeństwa nadzorowanego w erze rozwoju
zaawansowanych technologii i Big Data. Pomocna w tym będzie teoria krytyczna, która
wyjaśnia porządek społeczny w sposób, który pozwala samej teorii stać się katalizatorem zmian
społecznych. Teoria projektowana jest po to, aby oddziaływać na społeczeństwo i zmienić je71.
Dzięki teorii łatwiej zidentyfikować problem i sprostać wyzwaniu zwiększenia świadomości
czytelników w kwestii kompetencji cyfrowych.
Obecnie bowiem większość działań w sieci jest zbyt spontaniczna, występuje w związku
z tym szereg problemów, będących bezpośrednio zazwyczaj konsekwencją braku uwagi
i zbytniej ufności w sieci. Dziś punktem wspólnym z filozofią minionych stuleci stała się
69
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filozofia Michela Foucaulta, która służyła za skuteczne narzędzie przymusu. Obecnie
doprowadza ona do jeszcze większej homogenizacji społeczeństwa. Największym
sprzymierzeńcem norm Foucaulta staje się procedura egzaminu, której jednostki
w nowoczesnym społeczeństwie poddawane są nieustannie72.
We współczesnym społeczeństwie dyscyplinarnym wszystko dzieje się za tzw. efektem
cichego przyzwolenia i brakiem buntu na obieg danych. Bierność i rozproszenie
odpowiedzialności, oznaczające kontynuacje galopującego procesu algorytmizacji,
są głównymi cechami naszych czasów. W ten sposób sami fundujemy sobie kontynuację
systemu nadzoru ze strony instytucji wyższego szczebla, będąc tym samym łatwo sterowalną
marionetką w rękach władz. Dane użytkowników stają się także środkiem płatności za dostęp
do licznych dóbr i usług. Przykładem może być instalacja aplikacji ze sklepu Google Play
na urządzeniu mobilnym, która to zażądać może od nas szeregu uprawnień lub oferowanie
nagród za otwieranie „darmowych” kont bankowych wraz z akceptacją wszelkich zgód
marketingowych.
Kamery to także kwestia wygody i zapewnienia bezpieczeństwa, ale poczucie bycia
obserwowanym wpływa jednak na naszą sprawczość i zachowanie. Inwigilacja obywateli przez
instytucje publiczne i korporacje transnarodowe to proceder, z którym możemy jednak walczyć.
Kamieniem milowym są procesy sądowe czy manifestacje Fundacji Panoptykon, która działa
na rzecz obywateli w sferze ochrony danych, a ostatnimi czasy wygrała także proces
z Ministerstwem Cyfryzacji, o którym szczegółowiej w dalszej części wywodu.
Niestety coraz częściej ludzie sami decydują się również na śledzenie ich życia non stop w celu
uzyskania korzyści, takich jak np. sława czy pieniądze. Taką formę kontroli przyjmuje się
w programie „Big Brother”, gdzie aspirujący celebryci sprzedają każdy rąbek swojej życiowej
przestrzeni 24 godziny na dobę. Pierwszą, reaktywowaną edycję formatu reklamuje się nawet
hasłem hołdującym idei „podglądactwa”: „Wejdź z butami w cudze życie”73.
Sprzedaż naszej prywatności traktujemy powoli jak naszą powinność i nawet jeśli
orientujemy się na chwilę, iż zmierza to w złym kierunku, nie mamy czasu tego analizować.
Żyjemy szybko, intensywnie, łatwiej jest nam zastosować system wyparcia tego zagadnienia
- tym bardziej, że w natłoku codziennych obowiązków fakt ten zostaje umieszczony na samym
dole hierarchii obowiązków.
Nie bierzemy jednak pod uwagę tak dalekobieżnych konsekwencji, jak wykorzystywanie
naszych danych do manipulowania preferencjami politycznymi osób głosujących w wyborach.
Przykładem tego zjawiska może być mikrotargetowanie psychograficzne, polegające
na dokładnej analizie i selekcjonowaniu konsumentów oraz dzieleniu ich na odpowiednie
grupy. Określając grupy docelowe, bierze się pod uwagę między innymi zainteresowania
odbiorców, ich oczekiwania, potrzeby i pragnienia, a także demografię, ustalając idealnie
populistyczny program partii74.

N. Organista, Polityka przymusu wobec ciała. Filozofia społeczna M. Foucaulta w kontekście problematyki płci,
„Dialogi polityczne” nr 13, Toruń 2010, s. 7.
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Od czasu Benthama (i Foucaulta), wiele zmieniło się w otaczającym nas świecie. Jednak
stworzona przed ponad dwoma wiekami wizja nadzoru staje się znów rzeczywista za sprawą
nowych rozwiązań technologicznych będących konsekwencją transformacji cyfrowej 75,
której owocem są zjawiska takie jak: AI76, IOT77 oraz Data Science78.
Liczne zmiany społeczno-gospodarcze spowodowane procesem cyfryzacji oraz
zjawiskiem konwergencji przyczyniły się do rozwoju możliwości oraz alternatywnej drogi
poszukiwania informacji w kontrze do mediów tradycyjnych. Zmiana polegała także na
uzyskaniu pozycji monopolisty niektórych przedsiębiorstw medialnych, tym samym mocno
pozostawiając konkurencję w tyle i kształtując rynek. Spowodowana tym demokratyzacja
zaczęła w ten sposób powoli oznaczać kakofonię głosów kreującą ruch w sieci niezbędny dla
formowania się nowych modeli biznesu, a co za tym idzie przystosowania się wszystkich branż
do nowo panujących zasad79.
Wolność oraz kontrola w środowisku Internetu i przestrzeni publicznej
Kontrola według słownika PWN stricte łączy się ze stosowaniem nadzoru: „Jest to sprawdzanie
czegoś, zestawianie stanu faktycznego ze stanem wymaganym lub stosowanie nadzoru nad
kimś”80.
Wolność z kolei ma bardzo wiele konotacji - słowa, wyboru, wypowiedzi81 etc. Jednakże
utożsamiać ją trzeba przede wszystkim z brakiem wszelkich form nacisku na jednostkę
i pozwolenia na jej wolę czy własny ruch w ramach konkretnego zestawu działań. Czy odnośnie
Internetu, a także i całej przestrzeni publicznej, zawsze nam ta „wolność” zostaje
ofiarowywana, a jeśli tak, czy bezcelowo?
W „Galaktyce Internetu” Manuel Castells pisał: „Mimo, że ty nie dbasz o sieci, one
zadbają o ciebie. Tak długo bowiem, jak będziesz chciał żyć w społeczeństwie, tutaj i teraz,
będziesz miał do czynienia ze społeczeństwem sieciowym. Żyjemy bowiem w Galaktyce
Internetu”82. W odwołaniu do Castellsa można byłoby odnieść to do pozoru: swobody wyboru,
nieograniczonego kontaktu z ludźmi i wyrażania siebie, bowiem i tak za każdym razem trzeba
podporządkować się jakiejś społeczności i działać według ustalonych zasad. Problem w tym,
że nie zawsze ustalone normy postępowania są wynikiem umowy społecznej, a wynikiem
ustalonym odgórnie np. przez rząd.
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Trafnie o współczesnej wolności i nadzorze pisze fiński badacz, Hille Koskela: „Nadzór
nie jest już interpretowany jako zagrożenie, ale szansa na pokazanie się przed kamerą.
Pokazuje to cała branża vlogerów internetowych, którzy zarabiają na byciu podglądanym.
Wytwarza to złudzenie, iż podglądanie w sieci to wręcz przywilej”83.
Nicholas Groombridge pisze, że panoptyczna zasada jest obecnie zasadą przyjemności
i użyteczności, służącą w określonym, wykreowanym celu. Różnica między kamerą
monitorującą a internetową zaczyna się rozmywać84. Intuicyjnie wydaje nam się, iż logując się
do sieci jesteśmy wolni, nic nas nie ogranicza, możemy czerpać z sieci co i ile chcemy.
Sami ustalamy też granice. Jednakże „uchylając drzwi”, pozostawiamy je w pełni otwarte,
w konsekwencji nie tylko my możemy przez nie przejść.
Ostatnie miesiące przyniosły nam także niepokojące wieści o ograniczeniu wolności
za pośrednictwem zmiany w artykule 13 dyrektywy UE dotyczącej praw autorskich. Ma to na
względzie lepszą ochronę twórców i ich dzieł w dobie cyfryzacji i powszechnego piractwa.
Przy okazji jednak ograniczać będzie wolność użytkowników, którym treści będą serwowane
i filtrowane przez sztuczną inteligencję zaprojektowaną przez korporacje z Doliny Krzemowej.
Automatyczne filtry nie uwzględniałyby również kontekstu i charakteru zamieszczanych przez
użytkowników treści, więc mogłyby teoretycznie blokować dostęp również do tych legalnych,
np. mieszczących się w ramach dozwolonego użytku takiego jak: parodia czy cytat. Usuwaniu
większej ilości treści sprzyjać też będzie chęć uniknięcia odpowiedzialności wobec posiadaczy
praw autorskich. Z mających zostać wprowadzonych zmian wynika zatem więcej niepewności
i ewentualnych szkód niż zamierzonego pierwotnie pożytku dla twórców85. Przy okazji
dyrektywy warto wspomnieć także o PR-owskim zabiegu wprowadzania opinii publicznej
w błąd poprzez zastosowanie nazewnictwa „ACTA 2”, gdzie z samego rozwikłania skrótu
można dowiedzieć się, że ACTA to nic innego jak umowa handlowa dotycząca zwalczania
obrotu podrabianymi towarami, a nie ustawa ingerująca bezpośrednio w rynek dóbr i praw
autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Systematyzując i sprostowując niejasności
(pojawiające się nawet w literaturze naukowej), jest to “procedura 2016/0280(COD)” zwana
także “Dyrektywą w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym”86.
Futurologia Lema. Nowe zaawansowane technologie - pomoc czy zagłada?
Tak naprawdę już w 1964 roku Stanisław Lem w swoim zbiorze esejów filozoficznych „Summa
technologiae” prognozował mocny trend technologiczny i fakt, że owa technologia może pójść
w złym kierunku i służyć zniewoleniu człowieka. Minęło ponad 50 lat i przepowiednia Lema
zaczyna się ziszczać i to dokładnie według jego wskazań.
„Summa technologiae” stara się pokazać spektrum konsekwencji badań nad sztuczną
inteligencją i rozwojem techniki, ukazując z różnych perspektyw zjawisko, które Lem nazwał
H. Koskela, Webcams, TV shows and mobile phones: Empowering exhibitionism,” Surveillance & Society”,
volume 2, numbers 2/3, North Carolina 2004, pp. 199-215.
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fantazmatyką. Dziś możemy powiedzieć, że był to odpowiednik współczesnej wirtualnej
rzeczywistości. Ujęcia, z jakim monografia przypatruje się światu cyfrowemu, to: technologia,
filozofia i aspekty społeczne.
Ujęcie technologiczne skupia się na aspekcie infrastrukturowym, w którym świat
wirtualny jest pojmowany jako system zależności między mniejszymi podsystemami
sprzętowymi. W ujęciu tym rzeczywistość wirtualną uzyskuje się głównie poprzez generowanie
obrazów i efektów akustycznych. Stosowane są także doznania dotykowe, a nawet zapachowe
czy smakowe. Dodatkowo technologia ta umożliwia interakcję ze środowiskiem symulowanym
przez komputer poprzez różnego rodzaju manipulatory, jak choćby okulary VR.
W ujęciu filozoficznym Lem spogląda także na etyczne konsekwencje przyszłych
technologii. W rozdziale „Fantamologia” autor stwierdza, iż ludzka percepcja jest ograniczona
przez biologię. Opisuje także intelektronikę, gdzie inteligencja maszyn zacznie dorównywać
lub przewyższać ludzką. Co więcej, problemy stojące przed ludzkością mogą przewyższyć
możliwości intelektualne badaczy z krwi i kości. Czego powinniśmy się spodziewać
(lub obawiać) w takiej przyszłości?
Perspektywa społeczna związana jest z uczuciem immersji87, czyli zagłębieniem się
człowieka w świat wirtualny związany z wirtualnymi spacerami po ośrodkach kultury
czy korzystaniem z portali społecznościowych. Z jednej strony ułatwia to nam życie,
z drugiej zastępuje tradycyjną komunikacje, w skutek czego np. zanikają więzi społeczne
czy zaczyna występować kryzys tożsamości.
Powstają pokolenia – selfie i smartfonów, czyli pokolenie Z, które to korzysta
z portali społecznościowych w celu komunikowania się. Każdego dnia dodają wpisy, posty,
oznaczają hasztagami oraz relacjonują swój dzień. Smartfon to rzecz, z którą się praktycznie
nie rozstają. W ramach pokolenia Z można wspomnieć także o kulturze cyfrowego narcyzmu.
Emocje i reakcje w sieci działają wedle Idei Mix (social mix), czyli swoje emocje czy reakcje
na daną sytuacje musimy spłaszczyć do dostępnej palety reakcji, np. na Facebooku do 6 reakcji,
a dawniej do jednego przycisku „Lubię to”88.
Technologie mogą ingerować także w rozwój i naturę człowieka stymulując ją.
Badania nad ludzką świadomością i umysłem dzięki nowym technologiom i wirtualnej
rzeczywistości prowadzone są na Uniwersytecie w Toruniu przez Włodzisława Ducha i Joannę
Dreszer. Mają one na celu nauczenie dzieci w wieku przedszkolnym rozwiązywania
skomplikowanych problemów matematycznych w kilka minut. Nadal trwają zapisy na cykl
badań. Pierwsze badania wykazały, że można wyeliminować u dziecka dyskalkulie poprzez
zmianę myślenia o liczbach i trening poznawczy w formie gry, które uczą dziecko dobrych
nawyków89.
Świat cyfrowy jest także obecny w szeroko pojętych dziedzinach artystycznych,
w świecie sztuki multimedialnej przoduje kanadyjka Janet Cardiff i jej „spacery audialne”.
W ramach nich uczestnik porusza się, korzystając z komend głosowych i pasm akustycznych
„nałożonych” na namacalną, realną przestrzeń. Jej „spacery” z wykorzystaniem rozszerzonej
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rzeczywistości to absolutne novum łączące dwa odrębne sobie światy – sfery: wizualną
i audialną. Podobne mechanizmy zastosował także Daniel Lieberskind, który połączył obraz
rzeczywisty z nakładanym na niego obrazem przestrzeni informacyjnej w Muzeum Kultury
Żydowskiej w Berlinie90.
Zważając na ogromny potencjał informacyjny technologii Augmented Reality, znajduje
ona obecnie zastosowanie przede wszystkim w muzealnictwie (wirtualne muzea, wirtualni
przewodnicy, digitalizacja91 dzieł zniszczonych, odtwarzanie archiwalnych wystaw, turystyce,
marketingu czy PR.
Wszystkie te ujęcia można sprowadzić do usprawnienia pracy ludzkiej i zabawy widza,
ale istotny jest też fakt „własnego życia” SI, co analizowane jest w tym momencie m.in.
w ośrodku badawczym Massachusetts Institute of Technology. Pojęcie moralności maszyn
zostanie przedstawione w dalszej części wywodu.
Część empiryczna opracowania została oparta o dwie istotne metody badawcze – wywiad
ekspercki oraz studium przypadku. Badania jakościowe wydają się w tym przypadku bardzo
zasadne z perspektywy charakteru problemu badawczego, gdyż „przeobrażają świat wirtualny
oraz rzeczywisty w serie reprezentacji, takich jak: wywiady, rozmowy, nagrania i własne
uwagi. Na tym poziomie taki eksperyment badawczy to interpretatywne i neutralistyczne
podejście do świata, próbujące nadać sens lub interpretować zjawiska przy użyciu terminów,
którymi posługują się badane środowiska”92.
W pracy posłużono się wywiadem eksperckim w formie standaryzowanej, służącym
dopełnieniu poruszanych problemów i pozwalającym na uzyskanie szerszego kontekstu oraz
nadanie badaniom konkretnego kierunku.
Ze względu na specyfikę tematu, analizy dokonuje się pod określonym poprzez pytania
kątem, który szeroko zarysuje tematykę poruszanych aspektów, dając badanemu ogromną
intersubiektywną przestrzeń do interpretacji omawianego środowiska93.
Studium przypadku jako metoda w badaniach jakościowych służy natomiast opisaniu
epifenomenu życia społecznego, czyli wyobrażeń na temat naszego otoczenia –
ekonomicznego, politycznego, socjologicznego, etc. w obliczu sfery cyfrowej. Ma ono także
na celu ukazanie zależności pomiędzy istnieniem zaawansowanych rozwiązań
technologicznych a praktykami kulturowymi obecnej cywilizacji i związanymi z nimi
zagrożeniami94.

W. Siwak, Matrix i Pół-Matrix, czyli rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona jako wyzwania dla
tożsamości, kultury, sztuki i edukacji, „Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji” nr. 11 , Bydgoszcz
2016, s. 363-364.
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Digitalizacja - ucyfrowienie tradycyjnych zasobów danej instytucji, w skutek archiwizacji lub rekonstrukcji
zniszczonego dzieła., cyt. za: A. Tarkowski, J. Hofmokl, M. Wilkowski, Digitalizacja oddolna. Partycypacyjny
wymiar procesu digitalizacji dziedzictwa, b.m.w. 2006, s. 9-10.
92
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Badania użytkowania sfery cyfrowej – metody jakościowe jako narzędzia eksponujące
fenomen badawczy
Aby skonfrontować wiedzę zdobytą dzięki licznym obserwacjom oraz przeglądzie literatury,
postanowiono przeprowadzić krótką rozmowę ekspercką ze specjalistką w dziedzinie digitalu
(New Business Manager), a także wieloletnią specjalistką ds. mediów społecznościowych Joanną Kropisz95. Ekspert usłyszał kilkanaście pytań na temat nowych technologii, ery mediów
społecznościowych i dominacji AI nad człowiekiem.
Podczas wywiadu jednoznacznie stwierdzono, iż mamy obecnie do czynienia ze
społecznym naciskiem na partycypacje w wirtualnej rzeczywistości. Doczekaliśmy się czasów,
w których wszystko powoli przenosi się do sfery online, ludzie oglądają oferty i zapoznają się
z usługami z poziomu smartfonu w pośpiechu, będąc np. w komunikacji miejskiej. Ulotki czy
banery przechodzą do lamusa, nie zwraca się na to obecnie zupełnie uwagi. Ceni się także
szybkość reakcji i rzetelność usług - to zaś zapewniają nam narzędzia takie jak Facebook
czy Instagram.
Zdecydowanie zatarła się granica pomiędzy środowiskiem wirtualnym a rzeczywistym.
Gdziekolwiek byśmy się nie znajdowali, ludzie są podłączeni do sieci, korzystają ze
smartfonów, laptopów, rozmawiają przez Messengera. Na przykład na uczelni mało kto używa
zeszytu do zapisywania notatek, projekty także robimy online w tzw. chmurach. Na przestrzeni
lat strasznie się te światy zmieszały. Wręcz ta rzeczywistość wirtualna zaczęła dominować
i raczej trzeba się jej podporządkować. Student bez dostępu do Facebooka i grupy dedykowanej
dla roku studiów jest pozbawiony istotnych informacji, a przynajmniej na pewno te informacje
docierają do niego z dużym opóźnieniem. Także na coraz większej ilości stanowisk na rynku
pracy musimy używać serwisów społecznościowych i informacji z sieci. Są one wpisane
pośrednio w listę obowiązków pracowniczych96.
Zmiany społeczne dotyczą większości społeczeństwa, starsze osoby także korzystają ze
sprzętu komputerowego. „Moja babcia zaczęła korzystać ostatnio z Internetu, kupiła komputer
i potrafi korzystać nawet z Google Maps, co mnie kompletnie zszokowało”, mówi Joanna.
Starsze pokolenie czasem broni się przed sferą cyfrową, ale wywiera się nacisk, aby także
założyły sobie kartę do konta bankowego czy korzystały z portali aby czuć się mniej samotnie.
Wiele osób korzysta z takich możliwości, tym bardziej, że samo Ministerstwo organizuje kursy
dla tzw. wykluczonych cyfrowo, dofinansowując im również zakup sprzętu komputerowego.
W domu możemy sprawdzić gdzie możemy zakupić dany produkt, zarezerwować wizytę
u lekarza czy u kosmetyczki. Jest to ogromna wygoda. Czasem jednak zbytnie zaufanie jest
złudne i prowadzi to do sytuacji, gdzie ludzie zamiast iść do lekarza „leczą się” sami według
porad z Google’a.
Korzystanie z mediów internetowych generuje także negatywne zmiany społeczne,
które prowadzą do zaniku więzi społecznych czy sytuacji, gdy nie widzimy swoich emocji,
działamy wokół kilku wybranych poprzez emotikony, które nie zawsze odzwierciedlają nasz
stan emocjonalny. W sieci mamy także poczucie, że możemy więcej i często z tego przywileju
korzystamy. Niestety również w negatywny sposób, stosując np. mowę nienawiści choćby
w stosunku do ludzi znanych nam z telewizji, czego nie zrobilibyśmy zazwyczaj w świecie
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rzeczywistym. Kolejną negatywną konsekwencją jest wyciek danych, których sami
dostarczamy w Internecie o sobie, czasem zamieszczamy informację, które mogą np. posłużyć
złodziejowi jako źródło informacji, że w określonym czasie nikogo nie ma w domu.
Dane w chmurach też poddane zostają atakom hakerskim, trzeba więc uważać co i gdzie
umieszczamy. Zawsze znajdzie się ktoś, kto zechce wykraść nasze dane i znajdzie odpowiednią
lukę w danym systemie.
Możemy także mówić o prymacie technologii nad człowiekiem. „Mamy smartfony
z możliwością odblokowania za pomocą twarzy, ale musimy kontrolować rozwój technologii,
która powoli zaczyna zmierzać w niebezpiecznym kierunku. Świetnie ilustruje ten stan
i przewiduje, co może się stać, serial „Black Mirror”, opisuje Joanna Kropisz.
Sztuczna inteligencja jest pomocna, ale może też nam w przyszłości zagrozić. W sieci tak
naprawdę utowarawiamy także własną prywatność. Nadajemy również nam samym cechy
produktu, który kreujemy.
Słowa ekspertki potwierdzają tylko zdobyte na wcześniejszym etapie badań informacje.
Poświadczają je także przeanalizowane studia przypadku – system totalnego monitoringu
w Krakowie oraz decyzje algorytmu w ramach autonomicznych samochodów będących
obiektem badań MIT.
Jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, ciekawym studium przypadku okazał się ostatnimi
czasy projekt Urzędu Miasta Krakowa, który zakładałby obarczenie wideorejestracją „każdego
centymetra przestrzeni” w mieście pod pozorem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.
Na każdej latarni miałyby zostać zamontowane kamery i system, który mógłby np. głosowo
upominać osoby zakłócające porządek publiczny. Nie wszystkie kamery byłyby prawdziwe,
ale sam fakt inwigilacji społeczności oburzył krakowian. Mamy tu do czynienia z idealnym
odwzorowaniem sytuacji opisanej przez Benthama w XVII wieku. Kilkumiesięczny proces
analiz i konsultacji społecznych oraz środowiskowych poskutkował na szczęście odrzuceniem
projektu w całości97.
Kolejnym przykładem są autonomiczne samochody, które kompletnie nie wymagałyby
zaangażowania kierowcy. Na dedykowanej stronie internetowej MIT można znaleźć jednak
symulację, według której autonomiczne samochody będą podejmować samodzielne decyzje
– np. w sytuacji decydującej o życiu i śmierci, wymagającej maksymalnie kilkunastu sekund
na reakcje. Symulacja polega na dokonaniu wyboru kto straci życie, na razie to jednak my
możemy postawić się w roli maszyny. Czy zatem jesteśmy do końca wolni, czy algorytmy
przejmą kontrolę nad naszym życiem?
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Ilustracja 1. Warianty decyzji algorytmu podczas przewidywanego wypadku drogowego
Źródło: MIT, What should the self-driving car do?, [online], http://moralmachine.mit.edu/, (11.03.2019).

Na potrzeby sprawdzenia mechanizmu decyzji algorytmu autor publikacji wziął udział
w wirtualnej symulacji wydarzeń na dedykowanej stronie MIT poprzez zaprogramowanie
mechanizmu dokonującego decyzji. Jak wyniknęło z podsumowania, zostało wygenerowane
za pośrednictwem kilkukrotnego wyboru ofiar podczas danej kolizji drogowej, system
kompletnie nie licząc się ze względami etycznymi dokonywał chłodnej kalkulacji wyborów
użytkownika testu, co w tym przypadku dało rezultat w postaci „zabijania” jednostek słabszych
w społeczeństwie – bezdomnych, kobiet w ciąży, starszych, otyłych czy zwierząt. Na ilustracji
można zauważyć część podsumowania, które określa, iż na podstawie wyborów algorytm
„eliminowałby” osoby bezdomne, ratując częściej ludzi zamożnych i pracujących, oceniając
to względem cech zewnętrznych potencjalnych ofiar wypadku.

Ilustracja 2. Podsumowanie symulacji dot. decyzji algorytmu podczas
przewidywanego wypadku drogowego
Źródło: MIT, What should the self-driving car do?, [online], http://moralmachine.mit.edu/, (11.03.2019).
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Zatem jak wynika zarówno z literatury, jak i przeprowadzonych badań, obecnie każda sfera
zawodowa jest zmuszona przenieść się choć częściowo do sieci i korzystać z możliwości świata
cyfrowego. Nie wyklucza to nawet często instytucji kulturalnych, które teoretycznie rządzą się
z goła innymi zasadami niż tradycyjne firmy ukierunkowane na zysk. Najnowszy raport
Marketingu Branży Kultury98 także porusza aspekt digitalizacji kulturalnej oraz szeroko
pojmowanej sfery cyfrowej. Trzema dominującymi trendami w marketingu kultury w roku
2019 będą według prognoz ekspertów są: Augmented Reality/Rozszerzona rzeczywistość,
Rozszerzanie oferty przewodników/audio guide’ów o język ukraiński i Basic English oraz
Instagram, który nadal dla instytucji kultury jest tematem otwartym, w którym może się zdarzyć
sporo interesujących zjawisk. Jednym z najciekawszych zjawisk w ostatnim czasie zostało
okrzyknięte m.in. wykorzystanie dzieł sztuki w popkulturze za pośrednictwem Nosowskiej
w teledysku „Nagasaki”99 oraz Beyonce i Jay’a-Z w "Apes*t"100.
Panoptykon Benthama w erze technologii cyfrowych
Musimy zdawać sobie sprawę, iż nowe rozwiązania natury technicznej nie tylko mogą nam
ułatwić życie, ale także i je utrudnić. Ostatnimi czasy mamy już pierwsze przejawy odwrotnej
funkcji SI w przestrzeni publicznej - przestajemy kontrolować jej rozwój na rzecz tego,
iż to technologia zaczyna mieć realny wpływ na nasze zachowania i decyzje. Nie jest jeszcze
za późno, by zatrzymać rozpoczynający się proces dominacji sztucznej inteligencji nad
człowiekiem. Alarmujące są coraz częstsze przykłady, gdy to człowiek przegrywa w walce
z maszyną.
W marcu 2016 roku mieliśmy do czynienia z absolutnym precedensem,
gdy niezwyciężony do tej pory zwycięzca w najbardziej skomplikowanej grze logistycznej
świata - GO został pokonany przez robota AlphaGo firmy matki Googla - DeepMind, który to
dzięki nakładającym się sieciom neuronowym zdołał przewidzieć ruchy przeciwnika
i przeprowadzić strategię, która pozwoliła mu osiągnąć przewagę nad żywym
przeciwnikiem101.
Z tą chwilą możemy zerwać z powszechnym przekonaniem, że maszyna nie potrafi
myśleć kreatywnie i może jedynie polegać na mechanizmie Touringa102. Do tej pory
kreatywność i procesy myślowe były zarezerwowane dla istoty żywej. Z obserwacji nad SI
można zauważyć, że roboty dzięki swoim mechanizmom opartym na algorytmach
i zaawansowanych obliczeniach matematycznych są w stanie odwzorować także sztukę.
Mowa tutaj o zupełnie nowej dziedzinie - Artificial Art., czyli porzuceniu cielesności
i wyobraźni człowieka na rzecz Sztucznego Artysty, dzięki czemu będą mogły powstać portrety
uczynione robotyczną ręką oraz wyliczone, algorytmiczne wizerunki bez modela.
J.
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Artificial Artist będzie mógł również odtworzyć, dzięki technologii transferu, styl nieżyjącego
artysty. Czas jednak pokaże, czy na artystycznej scenie dwa światy, czyli Human Artist oraz
Non Human Artist będą walczyć o uwagę czy może koegzystować103.
Mimo pozytywnych zastosowań i niezwykłego potencjału AI i innych rozwiązań natury
technicznej, trzeba zwrócić uwagę na zjawiska szalenie w ostatnim czasie popularne,
o pejoratywnym zabarwieniu i bardzo trudne do udowodnienia związane bezpośrednio z naszą
tożsamością cyfrową, którą P. J. Windley, określa jako: „Zestaw danych, które w sposób
unikalny opisują osobę lub rzecz oraz zawierają informację na temat jej powiązań”104.
Bezpieczeństwo w sieci to bardzo chwiejne słowo, bowiem stałe połączenie i korzystanie
z Internetu wystawia użytkowników na szereg zagrożeń, które są związane z samą obecnością
w sieci i wymianą wrażliwych danych, m.in. za pośrednictwem strony banku.
W ramach najczęstszych zagrożeń wymieniane są phishing105 oraz pharming106. Jedyne co
możemy zrobić w tej sytuacji, to zachować czujność – włączać lokalizację w telefonie tylko
w razie potrzeby, każdorazowo weryfikować adres URL, stosować szyfrowanie (korzystać
z komunikatorów opartych na szyfrowaniu end to end, np. Signal), sprawdzać prawdziwość
komunikatów w kilku źródłach, wyszukiwać informacji za pośrednictwem bezpiecznych
wyszukiwarek (np. DuckDuckGo), ograniczać podawanie wrażliwych danych do minimum
i posiadać aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz zaporę sieciową107.
Jeśli mowa już o pozbawianiu nas prywatności, nawet pod fasadą szczytnych idei,
możemy, a nawet musimy podjąć stanowcze kroki. Skale zjawiska i proces sprzeciwu wobec
regulowanego nadzoru, świetnie ukazuje opisana wcześniej sytuacja Krakowa chcącego
wprowadzić system tzw. totalnego monitoringu. Inicjatywa Fundacji Panoptykon, aby zdusić
projekt w zarodku, przyniosła z dniem 19 marca 2019 roku oczekiwany rezultat108.
Jak podaje Fundacja Panoptykon, projekt od ekspertów uzyskał jednoznacznie
negatywne stanowisko: „(…) Przedstawiona koncepcja monitoringu obarczona jest z założenia
podstawowymi wadami, prowadzącymi do rażącej sprzeczności z zapisami Konstytucji RP
z uwagi na niedopuszczalną ingerencję w wolności i prawa obywatelskie” – czytamy
w stanowisku Zespołu, który stwierdza stanowczo, że „(…) pomimo przyznania środków
w Budżecie Miasta Krakowa na to zadanie, już sama jego realizacja przez Prezydenta Miasta
Krakowa prowadziłaby bezpośrednio do rażącego naruszenia prawa i związanych z tym
konsekwencji (abstrahując jednocześnie od licznych problemów technicznych, jakich
należałoby się spodziewać przy wdrażaniu proponowanego systemu)”109.

A. D. Pawlak, Prezentacja w ramach konferencji online „Artificial artist is present”, Academia Electronica,
[praca niepublikowana], Kraków 26.03.2019.
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P. J. Windley, Digital Identity, O’Reilly Media Inc., Sebastopol 2005, s. 8–14.
105
Phishing- próba wyłudzenia poufnych informacji przez skrzynkę mejlową i portale internetowe., cyt. za:
A. Kalinowski, Technologie cyfrowe, [online], https://brain.fuw.edu.pl/edu/images/f/f1/Wyklad_11.pdf,
(12.03.2019).
106
Pharming- próba wyłudzenia poufnych informacji przez przekierowanie użytkownika na fałszywą stronę.;
za: A. Kalinowski, Technologie..., op. cit., (12.03.2019).
107
Ibidem.
108
A. Obem, M. Szumańska, Kamerowe..., op. cit., (19.03.2019).
109
A. Obem, Wstrzymany projekt „totalnego monitoringu” w Krakowie, [online],
https://panoptykon.org/wiadomosc/wstrzymany-projekt-totalnego-monitoringu-w-krakowie, (19.03.2019).
103

48

BEPIECZEŃSTWO W ERZE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. WYZWANIA W SFERACH KULTURY, MARKETINGU I GOSPODARKI

Zakończenie
Jak świadczy owa publikacja, panoptykon cyfrowy to nie tylko uczucie bezpośredniego
obserwowania nas, ale przede wszystkim dominacja świata cyfrowego nad rzeczywistym,
w którym wirtualna rzeczywistość zaczyna rządzić naszym losem i decydować choćby
o naszym być albo nie być w danej branży.
Bardzo istotnym obecnie i przydatnym aspektem jest zdobywanie nowych kompetencji
cyfrowych, które mogą nas uchronić przed zagrożeniami związanymi z nowymi technologiami.
Teoretycznie nie jest o to trudno - powstają liczne koła naukowe na uczelniach wyższych oraz
organizacje działające na rzecz ochrony danych, które realizują liczne kampanie i spotkania
uświadamiające. Przydatnym byłby program pilotażowy Ministerstwa Cyfryzacji, który oprócz
kampanii społecznych przewidywałby cykle szkoleń z tematyki bezpieczeństwa związanego
z uczestnictwem w świecie cyfrowym.
Przeprowadzone badania jakościowe jasno wykazały trend utowarowiania prywatności,
a także nacisk na bycie online. Potwierdziło to także przypuszczenia dotyczące istnienia
zaawansowanego już zjawiska panoptykonu cyfrowego w obliczu szybkiego postępu
technologicznego. Również określenie społeczeństwa cichego przyzwolenia okazało się trafne
z perspektywy badań – w większości sami dajemy przyzwolenie na ograniczanie naszego
bezpieczeństwa w erze powszechnego dostępu do wrażliwych danych, choćby
za pośrednictwem aplikacji. Sfera cyfrowa okazała się więc nieodzownym towarzyszem
zarówno wszelkich działań biznesowych, jak i praktyk kulturowych. Kwestia ta jednak
niewątpliwie powinna być jeszcze potwierdzona kolejnymi badaniami – zarówno w obrębie
szerszej grupy badawczej w ramach badań jakościowych, jak i metod ilościowych,
pozwalających sprawdzić m.in. wpływ kompetencji cyfrowych na częstotliwość i jakość
świadomej konsumpcji treści.
Podsumowując, jeśli chodzi o proste rozwiązania dla każdego przeciętnego użytkownika
sfery cyfrowej, musimy zachować zasadę ograniczonego zaufania. Możemy poprzez metaforę
ową czujność wytłumaczyć w prosty sposób - porównując ruch drogowy z ruchem naszym
i naszych danych za pośrednictwem złożonej infrastruktury technicznej. Sfera cyfrowa
mogłaby być skrzyżowaniem, na którym możemy bezpiecznie przejechać, ale nie tylko stosując
się samemu do obowiązujących zasad, ale także wymagając i egzekwując je od innych
uczestników ruchu w sieci. Ograniczając zaufanie do wszelakich instytucji (jak pokazuje
przykład Krakowa - nawet i do przedstawicieli władz wybranych wcześniej przez nas samych),
licznych platform w chmurach, serwisów społecznościowych oraz powszechnych aplikacji,
mamy realną kontrolę nad informacjami na nasz temat oraz sytuacjami w naszym otoczeniu.
Co za tym idzie, dzięki tej zasadzie nasz przejazd po skrzyżowaniach danych nie naraża nas
na niebezpieczeństwo, albo chociaż niweluje część zagrożeń na nas czyhających.
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THE REALITY OF DIGITAL PANOPTICS - A SOCIETY OF SILENT CONSENT
Summary: The aim of the publication is to verify the occurrence of panoptycone in current society and to identify
hazards in the specific era of advanced technology development and Big Data. Virtual reality is a very important
social concept from the media perspective, spending time with eyewitnesses to contemporary researchers in the
field of sociology, communication and philosophy. As it results from the conducted research, we are dealing with
digital surveillance and interference in the privacy of users on a wider scale, which results in a low level of security
in cyberspace. The author unifies the phenomenon by introducing an additional nomenclature defining the current
civilization as a society of silent consent, and the era in which we operate the reality of digital panoptics.
Keywords: Big Data, supervision, panoptics, privacy, digital sphere.
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Anna Jaworska-Kłosowicz110
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI A OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH. ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI W PROCESIE
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Streszczenie: Niniejsza publikacja ma na celu wskazanie i omówienie najważniejszych obowiązków związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, jakie w świetle RODO ciążą na administratorach
danych oraz podmiotach przetwarzających. Bezpieczeństwo w procesie kontroli dostawców nie jest przedmiotem
częstych analiz, a zatem przekazany czytelnikom materiał pozwala uzupełnić tę lukę. Publikacja przybliża nowe
obowiązki wraz z ich praktycznym omówieniem. Poruszone zostały w niej nie tylko obszary dotyczące samego
procesu nadzoru nad dostawcami, analizy ryzyka, ale również zagadnienia obejmujące kontrolę w ramach grupy
kapitałowej, odpowiedzialność stron umowy za naruszenie danych osobowych. Publikacja jest kierowana
do administratorów danych, podmiotów przetwarzających oraz wszystkich zainteresowanych kwestią
bezpieczeństwa w procesie przetwarzania danych osobowych z udziałem innych podmiotów.
Słowa kluczowe: dane osobowe, RODO, podmiot przetwarzający dane, powierzenie, analiza ryzyka.

Wprowadzenie
W związku ze zmianami, jakie weszły w życie 25 maja 2018 r. pojęcie danych osobowych stało
się niezwykle modne i chwytliwe. RODO, dane osobowe, naruszenie, gigantyczne kary,
to słowa, które odmieniane przez wszystkie przypadki, wywołały duże poruszenie wśród
przedsiębiorców, ale też i konsumentów. Czy dzisiaj, czyli rok po tym, od kiedy obowiązuje
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (dalej „RODO”) coś się zmieniło w ochronie danych, czy faktycznie
poziom bezpieczeństwa uległ poprawie? Celem niniejszego opracowania jest dokonanie
analizy mechanizmów opisanych w RODO w kontekście bezpieczeństwa informacji i ochrony
danych osobowych, które pozwolą udzielić odpowiedzi na postawione pytanie.
Opisane zostaną obszary i zagadnienia obejmujące kolejno: strony procesu powierzenia
przetwarzania danych, działania niezbędne w budowaniu procesu kontroli dostawców,
następnie przedstawiony zostanie opis poszczególnych etapów kontroli usługodawców,
sprawowanie kontroli nad nimi oraz nadzór nad bezpieczeństwem danych między podmiotami
działającymi w ramach grup kapitałowych, odpowiedzialność stron i kwestie związane
z umową i zapisami, jakie powinny się w niej znaleźć. Omówione zostaną obowiązki ciążące
na administratorach danych osobowych oraz na podmiotach przetwarzających dane.
Niniejszy rozdział ma pomóc w ocenie i zrozumieniu zasadności stosowania określonych
wymogów prawnych w odniesieniu do kontroli dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe.
Przetwarzanie danych osobowych w dzisiejszych czasach jest czynnością nieodzownie
związaną z ryzykiem. Obowiązująca do 25 maja 2018 r. ustawa z 1997 r. o ochronie danych
osobowych111 o pojęciu ryzyka nie mówiła praktycznie nic, poza wynikającym z art. 36 ust 1
obowiązkiem „przeprowadzenia oceny ryzyka oraz właściwego dobrania środków
Mgr, Akademia Leona Koźmińskiego.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.
Akt uchylony).
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technicznych i organizacyjnych odpowiedniego do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną”112. RODO zaś wprowadziło nie tylko wysokie kary, które większość przedsiębiorców
przede wszystkim utożsamia z tą unijną regulacją, ale również określone mechanizmy,
które właśnie ryzyka dotyczą. Mowa jest tu przykładowo o następujących wymogach czy też
obowiązkach: wykonanie oceny ryzyka operacji przetwarzania danych, stosowanie podejścia
opartego na ryzyku (risk based approach) czy też o ocenie ryzyka naruszenia praw i wolności
podmiotów danych.
Jednym z elementów działalności podmiotów zarówno z sektora publicznego jak
i prywatnego, gdzie ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych oraz informacji może być
wysokie, jest ich wymiana z innymi firmami, jednostkami w związku z wykonywaniem
codziennych zadań. Niezależnie od tego, czy dany podmiot pełni rolę administratora danych
czy podmiotu przetwarzającego (nazywanego również „procesorem”), jest on odpowiedzialny
za to, aby przetwarzane informacje były odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych, jak również przed możliwością dokonania nieautoryzowanych
modyfikacji, zniszczenia danych i ich utraty oraz przed ich ujawnieniem osobom
nieupoważnionym. Jednym słowem, na administratorze i procesorze ciąży obowiązek ochrony
danych przed wystąpieniem naruszenia ochrony danych osobowych. Przy czym konstrukcja
zasad i samego procesu ochrony danych leży w całości w gestii tych stron, co potwierdza
krajowy organ ochrony danych osobowych wskazując, iż „administratorom i podmiotom
przetwarzającym nie wskazuje się ściśle określonych środków i procedur w zakresie
bezpieczeństwa”113. Również norma ISO 27001, która odwołuje się do obszaru bezpieczeństwa
informacji, będąc tym samym wyznacznikiem standardu w tym obszarze, nakłada na
organizacje obowiązek określenia i nadzorowania procesów, które są zlecone na zewnątrz114.
Aby prawidłowo rozumieć i ocenić zasadność oraz konieczność wprowadzonych przez
RODO obowiązków względem uczestników procesu przetwarzania danych osobowych, należy
wpierw sięgnąć do definicji przedstawionych w przepisach. Zgodnie z art. 4 ust. 7
administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka
lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania
danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są̨ określone w prawie Unii lub
w prawie państwa członkowskiego, to również̇ w prawie Unii lub w prawie państwa
członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne
kryteria jego wyznaczania115. Procesorem danych bądź podmiotem przetwarzającym zgodnie
z art., 4 ust. 8 jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot,
który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora116. Powyższe definicje wyraźnie
obrazują jaka jest rola poszczególnych stron – podmiot przetwarzający jest w procesie
przetwarzania danych w pełni zależny od administratora117. Zaś administrator danych w całości
Jak stosować podejście oparte na ryzyku? Poradnik RODO, podejście oparte na ryzyku. Część 1,
Urząd Ochrony Danych Osobowych, Warszawa 2018, s. 5.
113
Jak stosować podejście…?, s.5.
114
Norma PN-ISO/IEC 27001:2014-12 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, pkt. 8.1.
115
E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, (red.). RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz,
Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 157.
116
Ibidem, s. 158.
117
Podmiot przetwarzający może nie zgodzić się jednak na wykonanie polecenia administratora, jeżeli uzna,
że wydane mu polecenie narusza przepisy RODO bądź inne przepisy Unii lub państwa członkowskiego– art. 28
ust. 3, zdanie drugie RODO. Przepisy nie określają trybu w jakim procesor ma poinformować administratora,
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ponosi odpowiedzialność za uksztaltowanie procesu przetwarzania danych w tym
przekazywanie informacji oraz danych osobowych. Należy mieć na uwadze, iż faktycznie
o tym, jaką rolę pełni dana strona będzie przede wszystkim stanowić charakter i sposób
wykonywania czynności przetwarzania, a nie zapisy w umowie118. K. WitkowskaNowakowska zauważa, iż „puntem wyjścia do oceny, czy w danym przypadku dochodzi do
powierzenia przetwarzania danych osobowych, powinny być faktyczne stosunki o charakterze
funkcjonalnym”119. Jednak zanim dojdzie do samego przekazania informacji i danych
podmiotowi przetwarzającemu, administrator danych musi wybrać odpowiedniego
podwykonawcę i udokumentować proces wyboru, realizując tym samym zasadę
rozliczalności120. Mogą wystąpić sytuacje, w których administrator nie będzie mógł w pełni
niezależnie zadecydować o wyborze dostawcy. Takie okoliczności wystąpią przykładowo
w grupach kapitałowych, kiedy spółka-matka zadecyduje o jednym, globalnym dostawcy
systemu (np. dostawca systemu płacowego, czy też systemu do zarządzania zasobami ludzkimi)
dla wszystkich spółek-córek w ramach grupy. Nie oznacza to, że administrator (spółka-córka)
jest wówczas zwolniony z odpowiedzialności za bezpieczeństwo przekazywanych danych121.
Innym przykładem są sytuacje, kiedy przekazanie danych do określonego podmiotu
przetwarzającego wynika z przepisów prawa bądź z ograniczonej dostępności dostawców
o określonym profilu.
Określenie stron występujących w procesie przetwarzania danych osobowych
Wracając do poruszonego zagadnienia, jakim jest wybór dostawcy przez administratora
danych, należy zaznaczyć, iż przepisy RODO nie wskazują wprost w jaki sposób należy taki
proces przeprowadzić. Artykuł 28 RODO określa obowiązek administratora danych polegający
na konieczności dokonania wyboru takiego dostawcy, który zapewnia wystarczające gwarancje
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających zgodność
z RODO i ochronę praw osób, których dane dotyczą. Naruszenie art. 28 jest zagrożone
administracyjną karą pieniężną w wysokości 10 000 mln EUR, zaś w przypadku
przedsiębiorców karą w wysokości do 2% całkowitego rocznego światowego obrotu
z poprzedniego roku obrotowego, zastosowanie ma kwota wyższa122. Należy pamiętać również
o obowiązku stosowania zasady „privacy by design” zgodnie z art. 25 RODO, która „wymaga
myślenia o ochronie danych osobowych od etapu projektowania procedur, systemów IT,

dlatego należy przyjąć, iż standardowa forma komunikacji, jaka jest przyjęta pomiędzy podmiotami będzie
właściwa.
Przy czym zarówno procesor jak i administrator powinni fakt takiego zgłoszenia odnotować, wraz z udzieloną
odpowiedzią. Jest to działanie mające na celu zapewnienie, iż obydwie strony dołożyły należytych starań w celu
oceny podstaw i bezpieczeństwa transferu. Należy mieć również na uwadze to, iż podmiot przetwarzający nie
zawsze ma pełną wiedzę na temat procesu, w ramach którego przetwarza dane, tym samym jego ocena może nie
być prawidłowa.
118
Jeżeli w ramach procesu podmiot przetwarzający w praktyce decyduje o celach i środkach przetwarzania
przekazanych mu danych osobowych, to mimo, iż umowa tego nie stwierdza, to podmiot przetwarzający wchodzi
w obowiązki administratora danych i jest zobowiązany do spełnienia wymogów RODO w zakresie właśnie
administrowania danymi.
119
E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie…, s. 634.
120
M. Gumularz, Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 85.
121
Problematyka ta została szerzej omówiona w dalszej części niniejszego opracowania.
122
Art. 83 ust. 4 lit. a RODO.
55

BEPIECZEŃSTWO W ERZE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. WYZWANIA W SFERACH KULTURY, MARKETINGU I GOSPODARKI

procesów czy produktów”123. Ocena tego, czy proces wyboru dostawcy gwarantuje wybór
odpowiedniego podmiotu przetwarzającego, będzie możliwa po określeniu wszystkich jego
elementów. W kulturze organizacyjnej konieczne jest zatem zbudowanie mechanizmu
gwarantującego jak najszybsze włączenie w prace inspektora ochrony danych bądź innej osoby,
która odpowiada za ochronę danych w danym podmiocie124. Naruszenie art. 25 RODO jest
bowiem zagrożone taką samą sankcją, jak została wskazana powyżej dla naruszenia
art. 28 RODO.
Dokładna ocena procesu pozwala prawidłowo określić role stron, co wiąże się
z weryfikacją, czy aby przypadkiem transfer danych nie będzie w danej sytuacji ich
udostępnieniem. Przykładem jest przekazanie listy pracowników do hotelu w związku
z wyjazdem integracyjnym. Jeżeli hotel potrzebuje takich informacji w związku z realizacją
swoich celów np. wykonanie rezerwacji, rozliczenie pobytu, nie otrzymuje od administratora
dodatkowo żadnych instrukcji dotyczących przetwarzania tych danych, wówczas nie należy
podpisywać umowy powierzenia z hotelem. Będzie to bowiem udostępnienie danych,
które należy określić w umowie. W sytuacji, kiedy administrator przekazuje dane do innego
administratora, przepisy nie nakładają obowiązku uprzedniej jego kontroli.
Działania niezbędne w budowaniu procesu kontroli dostawców.
Wykonanie analizy i weryfikacja czy dostawca spełnia wymogi RODO wymaga
od administratora, właściciela określonych informacji, podjęcia i wdrożenia konkretnych
rozwiązań. Aby omówić te działań konieczne jest wykonanie kroku wstecz. Administrator
danych musi przede wszystkim dokonać oceny i inwentaryzacji zasobów oraz procesów,
jakie posiada. Dopiero w dalszym etapie możliwe jest wdrożenie skutecznego systemu oceny
i nadzoru nad dostawcami. Dodatkowym elementem, który właściciel danych może
wykorzystać, to przypisanie posiadanym przez organizację informacjom odpowiedniej
klasyfikacji125. Wiedza na temat zasobów i informacji, jest niezbędnym elementem
zapewnienia bezpieczeństwa126 i powinna zostać odzwierciedlona w analizie ryzyka zasobów
posiadanych przez dany podmiot. Klasyfikacja informacji może stanowić narzędzie
pomocnicze w procesie doboru odpowiednich środków ochrony w trakcie codziennej
działalności. Przełoży się także na określenie wymagań, jakie będą miały zastosowanie wobec
kontrahentów. Nie można budować wymogów wobec partnerów biznesowych, nie znając
wartości przekazywanych im informacji. Takie działanie wiąże się bowiem
z prawdopodobieństwem niedoszacowania ryzyka wystąpienia incydentu bezpieczeństwa.

M. Gawroński, K. Kunda, Privacy by design, czyli projektowanie prywatności [w:] RODO. Przewodnik
ze wzorami, red: M. Gawroński, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 293.
124
W związku z tym, iż powołanie inspektora ochrony danych osobowych na gruncie RODO nie zawsze będzie
konieczne, dobrą praktyką jest, aby administrator wyznaczył w ramach swojej struktury osobę, która będzie
odpowiadać za nadzór nad ochroną danych i prawidłowością procesów z nią związanych.
125
Jeżeli administrator przetwarza dane zwykłe i dane szczególnej kategorii, wówczas możliwe jest zastosowanie
różnych środków organizacyjno-technicznych, jakie należy wdrożyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Aby za każdym razem administrator nie musiał od nowa definiować wymagań, może opracować klasyfikację
informacji, co pozwoli usprawnić dobór właściwych rozwiązań.
126
Motyw 83 RODO nakłada na administratorów oraz procesorów obowiązek oszacowania ryzyka właściwego
dla przetwarzania danych oraz konieczność wdrożenia środków je minimalizującym. Jako przykład metody
minimalizacji ryzyka w motywie tym wskazano minimalizację danych. Por. z art. 32 RODO.
123
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Tabela 1. Przykładowa klasyfikacja informacji
Typ informacji

Informacje publiczne

Informacje
wewnętrzne

Informacje poufne

Opis

Przykłady

Informacje ogólnodostępne, które
są publikowane na oficjalnej stronie
internetowej firmy oraz są dostępne
w ogólnodostępnych źródłach, nie
wpływają one na bezpieczeństwo
firmy ani jej zasobów. Publikacja
i dostępność tych informacji może
wynikać z przepisów prawa.
Ujawnienie informacji publicznej
nie narusza informacji
stanowiących tajemnice prawnie
chronione, jak również nie ma
wpływu na konkurencyjność firmy
na rynku, nie narusza
bezpieczeństwa przetwarzanych
danych osobowych.
Informacje dostępne dla
pracowników i partnerów
biznesowych przedsiębiorstwa.
Ich ujawnienie może powodować
wystąpienie ryzyka naruszenia
bezpieczeństwa firmy i jej zasobów
oraz negatywnie wpłynąć na
działalność firmy poprzez
zmniejszenie jej konkurencyjności.

Informacje o członkach zarządu,
dane teleadresowe spółki, materiały
marketingowe (po wprowadzeniu
danego produktu, usługi na rynek).

Dostęp do tej grupy informacji
posiadają wyłącznie
określone/upoważnione osoby,
ich ujawnienie niesie ze sobą
ryzyko naruszenia przepisów prawa
(w tym o ochronie danych
osobowych), konkurencyjności
firmy, jak również może prowadzić
do roszczeń ze strony partnerów
biznesowych w związku z ich
ujawnieniem wbrew zakazom
zawartych w umowach.

Informacje cenotwórcze, strategia
marketingowa, kalkulator zniżek,
rabatów, dane osobowe127,
lista pracowników, informacja
o osobach odpowiadających
za kluczowe obszary w firmie bądź
posiadające unikalną wiedzę na
temat procesów zachodzących
w firmie (np. bezpieczeństwo,
ryzyko, finanse, pion prawny),
korespondencja prowadzona przez
firmę z organami porządku
prawnego, organami
administracyjnymi, plany budynku
z zaznaczonymi obszarami
monitoringu wizyjnego.

Materiały szkoleniowe, szablony
stosowanych umów, lista
podwykonawców, lista
pracowników, notatki ze spotkań,
informacje o prowadzonych
negocjacjach biznesowych.
Informacje o rozwiązanych
umowach, informacje dotyczące
stosowanych systemów
antywirusowych i monitoringu.

Źródło: opracowanie własne.
Dotyczy to danych przetwarzanych przez firmę jako administratora danych i/lub podmiot przetwarzający oraz
dalszy podmiot przetwarzający.
127
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Przed przekazaniem danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu, administrator
powinien wykonać wspomnianą już analizę ryzyka dla posiadanych zasobów, dzięki czemu
będzie miał możliwość ocenić, czy dany proces w ogóle umożliwia włączenie w niego
podwykonawcy ze względu na oszacowany poziom ryzyka. Analizę ryzyka W. Hydzik
definiuję jako „opisanie w pogłębiony sposób charakteru zdarzeń, które stanowią źródło ryzyka
dla organizacji oraz ocena poziomu tych zdarzeń.”128 W zakresie tego, czym jest poziom ryzyka
wskazane został, że jest ono kombinacją „prawdopodobieństwa oraz skutku wystąpienia
danego zdarzenia”129.
Kolejnym krokiem po opracowaniu klasyfikacji informacji i przeprowadzeniu analizy
ryzyka będzie dobór odpowiednich środków ochrony. Wdrożenie odpowiednich środków
będzie stanowiło realizację zasady rozliczalności130, przy czym obok samego wdrożenia należy
dysponować odpowiednią dokumentacją uzasadniającą taką, a nie inną ocenę. Mówiąc
o środkach ochrony nie należy zawężać analizy tylko do zabezpieczeń technicznych, chociaż
w dobie społeczeństwa informacyjnego i przy tak szeroko wykorzystywanej technologii i sieci
Internet wydaje się to być naturalną pokusą. Istotną rolę ogrywają również zabezpieczenia
w warstwie organizacyjnej danego podmiotu. Mogą one również wynikać wprost
z przepisów131, np. dopuszczenie do przetwarzania danych i obowiązek zachowania poufności.
Określenie wymaganych środków organizacyjno-technicznych powinno znaleźć
odzwierciedlenie w umowie z dostawcą. Wskazanie, iż podmiot przetwarzający przestrzega
postanowień art. 28 ust. 3 lit c., tj. „podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32”
może być niewystarczające132, chociaż co do zasady jest to zapis kompletny. Doprecyzowanie
katalogu środków znajdzie zastosowanie wtedy, kiedy ze względu na specyfikę procesu,
charakter i kontekst powierzenia, zastosowanie pewnych niestandardowych metod i rozwiązań
będzie niezbędne w ocenie administratora. Dlatego też zanim administrator rozpocznie proces
negocjacji umowy, musi mieć wiedzę o procesach i zasobach, jakie posiada w ramach swojej
struktury. W przeciwnym wypadku wzrasta ryzyko błędnego zabezpieczenia informacji,
co może prowadzić do powstania incydentów bezpieczeństwa zagrażających nie tylko
funkcjonowaniu danej firmy, ale również podmiotom danych w zakresie ich praw i wolności.
Wykonanie oraz wdrożenie klasyfikacji informacji i następnie określenie środków
ochrony, to nie jedyne obowiązki ciążące na podmiocie. Aby zapewnić bezpieczeństwo,
powinien on stale monitorować poziom stosowanych zabezpieczeń i przeprowadzać cykliczne
analizy zidentyfikowanych ryzyk. O istotności tego procesu świadczy również stanowisko
krajowego organu ochrony danych, który stwierdził, iż „proces zarządzania ryzykiem powinien
być wpisany w proces zarządzania organizacją. Spełnienie tego warunku wymaga ustalenia
wszystkich procesów zachodzących w organizacji (w tym dotyczących przetwarzania danych),
W. Hydzik, Zarządzanie ryzykiem w celu zagwarantowania cyberbezpieczeństwa [w:] Cyberbezpieczeństwo.
Zarys wykładu red. C. Banasiński , Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 330.
129
Ibidem.
130
Jak stosować podejście…?, s. 11. Urząd wskazuje również, iż podmiot powinien pozostawać w gotowości
do wykazania zgodności z przepisami organowi nadzorczemu bądź podmiotom, których dane dotyczą.
131
Obowiązek dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby upoważnione został określony
w art. 28 ust. 3 RODO.
132
Por. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie, s.641: „Podkreśla się jednak, że o ile
obligatoryjnym elementem umowy lub innego instrumentu prawnego, będącego podstawą powierzenia jest
zobowiązanie podmiotu przetwarzającego do podjęcia środków wymaganych na mocy art. 32, o tyle nie jest
konieczne wymienianie wprost czy opisanie tych wymogów.”
128
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uwarunkować wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących środowiska, w którym ona
funkcjonuje”133.
Przekazywanie danych osobowych przez administratora innym podmiotom, w celu ich
dalszego przetwarzania, jest procesem związanym z ryzykiem. Nawet jeżeli zostanie
sklasyfikowane jako niskie, nie należy go bagatelizować. Analogicznie dla podmiotu
przetwarzającego – przetwarzanie danych powierzonych również jest procesem związanym
z ryzykiem. Podmiot przetwarzający może otrzymać informacje poufne, dane osobowe
szczególnej kategorii134 (tzw. dane wrażliwe) a ich nieuprawnione ujawnienie może prowadzić
do bardzo negatywnych konsekwencji dla administratora, ale również dla podmiotów danych
i oczywiście dla samego podmiotu przetwarzającego, z winy którego dane zostały
upublicznione. Stąd konieczne jest umieszczenie w cyklicznej analizie ryzyka procesu
związanego z przekazywaniem danych, ale również z ich przetwarzaniem na zlecenie innych
podmiotów. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do stosowania odpowiednich
zabezpieczeń. Jeżeli nie zostały one określone w umowie, decyzję w tym zakresie podejmuje
samodzielnie na podst. art. 32 RODO.
Poszczególne etapy kontroli dostawców
Proces kontroli podmiotu przetwarzającego należy przeanalizować na trzech etapach.
Pierwszym jest oczywiście etap poprzedzający zawarcie umowy, następnie czas trwania
współpracy i działania po jej zakończeniu. Na etapie poprzedzającym zawarcie umowy,
w zależności od tego, jakiego typu dane będą przekazywane, zasadnym będzie dokonanie oceny
w siedzibie dostawcy (bądź w lokalizacji, w której faktycznie dane będą procesowane),
bądź też dokonanie kontroli w formie zdalnej. Biorąc pod uwagę omawiane w treści niniejszego
rozdziału obowiązki ciążące na administratorze, przyjąć należy, iż dla danych szczególnej
kategorii, danych stanowiących tajemnicę prawnie chronioną (np. tajemnica bankowa135)
taka kontrola, przed rozpoczęciem współpracy, będzie zawsze wykonywana na miejscu.
W przypadku pozostałych rodzajów informacji decyzja powinna być oparta na ocenie ryzyka
wykonanej przez administratora. RODO nie nakłada tutaj konkretnych obowiązków,
w związku z powyższym decyzja w całości spoczywa na administratorze. Forma kontroli
cyklicznych, wykonywanych w trakcie trwania umowy, jak również ich częstotliwość i zakres
również powinny być oparte o wspomnianą ocenę ryzyka. Najczęstszą formą weryfikacji
dostawcy jest ankieta z pytaniami, telekonferencja lub videokonferencja oraz spotkanie
w siedzibie potencjalnego partnera biznesowego. Jako działanie wstępne przed spotkaniem
bądź rozmową z dostawcą można wykorzystać wspomnianą ankietę, kwestionariusz.

Jak stosować podejście…?, s. 8.
Na gruncie art. 9 RODO danymi szczególnej kategorii będą dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe
lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków
zawodowych, dane genetyczne, biometryczne pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby,
dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby.
135
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 r. poz. 939 z późn. zm.). Tajemnica
bankowa na podst. art. 104 ust. 1 ustawy obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane
w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje.
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Taki dokument powinien zawierać pytania, które pozwolą na zbadanie całej firmy,
a w szczególności następujących obszarów:
a) zgodność z przepisami prawa;
b) stosowane zabezpieczenia w systemach informatycznych;
c) bezpieczeństwo fizyczne i ciągłość działania;
d) kontrola uprawnień;
e) oraz ogólna sytuacja przedsiębiorstwa.
Administrator powinien poprosić o przekazanie dokumentacji potwierdzającej udzielone
odpowiedzi. Jeżeli podmiot przetwarzający nie będzie mógł przekazać wszystkich materiałów,
należy omówić możliwość ich weryfikacji w formie zdalne bądź też podczas wizyty na miejscu.
Bezpośrednia rozmowa z dostawcą w celu omówienia przekazanych odpowiedzi,
będzie wzmocnieniem nadzoru nad bezpieczeństwem danych. Zaufanie administratora
względem podmiotu przetwarzającego nie powinno być oparte wyłącznie na zapewnieniach
drugiej strony.
Po wykonaniu kontroli (niezależnie od jej formy tj. ankieta, wizyta u dostawcy czy też
telekonferencja) administrator powinien opracować raport podsumowujący sytuację.
W dokumencie tym powinny być wskazane osoby uczestniczące, jak również zidentyfikowane
luki, plan działania w zakresie ich usunięcia, ewentualne ustalenia dotyczące zmian w procesie
bądź nawet umowie, opis zakresu kontroli i jej przyczyny (np. cykliczna, roczna, w następstwie
naruszenia, w następstwie zmiany siedziby), weryfikowane dokumenty, wskazanie czy były
rozmowy z pracownikami oraz inne informacje, które dla danego procesu są istotne. Co ważne,
strony powinny zadbać o to, aby taki raport z kontroli był udostępniany tylko odpowiednim
pracownikom czy też współpracownikom. Jeżeli bowiem zostałby upubliczniony bez zgody
stron a zawierał istotne informacje o lukach czy błędach, mogłoby to wpłynąć negatywnie na
codzienną działalność stron136.
Istotnym problemem, z jakim może się spotkać administrator danych, jest brak
równowagi stron w procesie powierzenia danych. Jeżeli dane są przekazywane do podmiotu
przetwarzającego, który jest monopolistą na rynku, bądź też jest to duża firma
z międzynarodową strukturą, a administrator jest małym lub średnim przedsiębiorstwem
działającym na lokalnym rynku, może wystąpić problem z przeprowadzeniem należytej
weryfikacji. Podmiot przetwarzający może bowiem odmawiać administratorowi wykonania
kontroli, bądź też będzie narzucał swoje zasady i warunki, które będą niekorzystne dla
administratora. Odmowa współpracy podmiotu przetwarzającego będzie stanowiła utrudnianie
wykonywania obowiązków przez administratora. Takie działanie ze strony procesora
to naruszenie art. 28 ust. 3 lit. h RODO, gdzie jasno zostało określone prawo administratora
do wykonania kontroli. Przepis ten wskazuje, iż obowiązkiem podmiotu przetwarzającego jest
umożliwienie administratorowi lub upoważnionemu audytorowi jej przeprowadzenie137.
Podmiot przetwarzający zobowiązany jest także do przyczyniania się do takich inspekcji.
Kolejnym problemem dla niedużych administratorów będą koszty związane z kontrolą.
Jeżeli będą to kwoty wynoszące kilka, kilkanaście tysięcy złotych, w pewnych przypadkach
może to stanowić przeszkodę w weryfikacji dostawcy. Tym bardziej, jeżeli wystąpią
Przykładowo poprzez rozwiązanie umów przez innych dostawców. Ale również straty finansowe związane
z utratą reputacji, utratą zaufania konsumentów.
137
Por. z M. Kwiatkowska-Cylke, Powierzenie przetwarzania danych i współadministrowanie [w:] RODO
w e-commerce, red. D. Lubasz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 229.
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okoliczności powodujące konieczność przeprowadzenia więcej niż jednej wizyty w ciągu roku.
RODO nie przewiduje zwolnienia administratora z obowiązku sprawowania nadzoru
w sytuacji, kiedy podmiot przetwarzający odmawia bądź utrudnia współpracę, a niestety
wskazane przypadki występują w praktyce i pozycja dominująca jest przez podmioty
przetwarzające wykorzystywana. Podstawą do odmowy przeprowadzenia kontroli przez
administratora danych nie może być także wskazanie przez podmiot przetwarzający, iż posiada
odpowiednie certyfikaty. Certyfikaty oczywiście będą wzmacniać pozycję dostawcy,
ale w finalnej jego ocenie przez administratora, nie zaś jako niepodważalna gwarancja
zgodności z wymogami przepisów prawa. Nie znajdują również uzasadnienia takie działania,
kiedy podmiot przetwarzający na gruncie zawieranej umowy proponuje, iż administrator nie
będzie wykonywał inspekcji, audytów, kontroli, ponieważ dostawca posiada ważne certyfikaty
w obszarze bezpieczeństwa. RODO daje podmiotom przetwarzającym możliwość wykazania
stosowania wystarczających gwarancji poprzez stosowanie kodeksu postępowania, bądź też
mechanizmu certyfikacji określonego w art. 40 oraz 42 RODO138. Na dzień opracowania
niniejszego rozdziału, nie został zatwierdzony przez polski organ ochrony jeszcze żaden kodeks
postępowania. Niemniej nawet, jeżeli podmiot przetwarzający bądź też poddostawca wykaże
stosowanie kodeksu zatwierdzonego przez organ nadzorczy, administrator danych wciąż może
przeprowadzić audyt w związku z powierzeniem danych osobowych.
Kontrole u dostawców, z którymi administrator ma podpisaną umowę, powinny być
wykonywane zgodnie z przyjętym planem kontroli. Dobrym rozwiązaniem jest
sformalizowanie takiego dokumentu i jego oficjalne przyjęcie przez zarząd spółki. W planie
kontroli, aby pokazać pełen jej obraz, powinny być określene podmioty, jakie zostają nim
objęte, formy przeprowadzania kontroli oraz określenie cykliczność, zakres umowy, rodzaj
oraz zakres przekazywanych danych i informacji jak również możemy wskazać osoby
odpowiedzialne od strony biznesowej za daną umowę. Na gruncie RODO administrator danych
ma dowolność w przyjęciu wybranych przez siebie mechanizmów weryfikacji. Przykładowo,
organizując audyt na miejscu u dostawcy co dwa/trzy lata, może go uzupełniać o weryfikację
samej dokumentacji i ankiety, połączonej z telekonferencją w cyklach rocznych.
Odpowiedzialność za dobór środków i metody nadzoru nad podmiotem przetwarzającym
spoczywa na administratorze danych. To jego obowiązkiem jest wykazanie, że są to
rozwiązania wystarczające i zapewniające bezpieczeństwo przekazywanych informacji.
Zatem z jednej strony RODO daje wolną rękę w kształtowaniu procesu, z drugiej strony silnie
wpisana odpowiedzialność administratora wymusza na nim swego rodzaju samoregulacje.
Niedotrzymanie obowiązków dotyczących nadzoru nad podmiotami przetwarzającymi jest
zagrożone sankcją wskazaną w części 1.1. niniejszego opracowania.
Po zakończeniu umowy zgodnie z przepisami139 podmiot przetwarzający ma obowiązek
usunąć dane, bądź zwrócić je administratorowi. Fakt ten powinien być odzwierciedlony
poprzez polecenie administratora (przekazane w formie elektronicznej bądź papierowej),
dodatkowo w celu zabezpieczenia interesów stron umowy, dobrym rozwiązaniem będzie

K. Alama, M.Maruta, Outsourcing – powierzenie przetwarzania danych osobowych [w:] RODO dla małych
i średnich przedsiębiorstw, red. D. Lubasz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 155.
139
Art. 28 ust 3 lit. g. oraz motyw 81 RODO.
138
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przygotowanie i podpisanie protokołu z usunięcia bądź przekazania danych140.
Dodatkowa kontrola po zakończeniu umowy nie jest niezbędna ze względu na to, iż fakt
usunięcia lub zwrotu danych i odpowiednie opisanie tej czynności w protokole można uznać za
wystarczające zabezpieczenie interesów i obowiązków administratora oraz podmiotu
przetwarzającego. Przepisy dopuszczają możliwość pozostawienia danych przez podmiot
przetwarzający, jeżeli jest on zobowiązany zachować dane ze względu na wymogi wynikające
z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. Przy czym wówczas sugerowanym
działaniem jest poinformowanie o tym fakcie administratora danych, aby uniknąć
ewentualnych niejasności, gdyby w terminie późniejszym administrator powziął informację
o tym, że dane są wciąż przez byłego dostawcę przetwarzane. Przepisy nie rozstrzygają,
czy w takiej sytuacji podmiot przetwarzający nie staje się nowym administratorem danych.
W zależności od kontekstu przetwarzania taka sytuacja może wystąpić, co oznacza, iż podmiot
przetwarzający powinien wykonać obowiązki wynikające z przepisów, w tym spełnić
obowiązek informacyjny wobec podmiotów danych.
Sprawowanie kontroli nad poddostawcami
W ramach świadczenia swoich usług firmy korzystają z wielu usługodawców, a ci z kolei
ze swoich podwykonawców. Ma to oczywiście wpływ na kwestię bezpieczeństwa poprzez to,
iż każdy kolejny element łańcucha przekazywania danych będzie zwiększać ryzyko
wystąpienia incydentu bezpieczeństwa. W konsekwencji administrator musi zadbać o to,
aby taki transfer pomiędzy dostawą a poddostawcą był należycie zabezpieczony. Za wybór
poddostawcy odpowiada podmiot przetwarzający, zakres wymagań jest tutaj tożsamy jak
w relacji administrator - podmiot przetwarzający. Nowym mechanizmem wynikającym
z RODO jest możliwość dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, do tzw.
podprocesora, czyli poddostawcy. Czynność ta została opisana w art. 28 ust. 2 RODO.
Naturalnie przed wejściem w życie i obowiązywaniem RODO, firmy również korzystały
z rozwiązań polegających na włączaniu podwykonawców w proces. Jednak wcześniejsze
przepisy w obszarze ochrony danych nie dawały żadnych wytycznych ani wskazówek.
Administratorzy budowali proces w oparciu o swoją najlepszą wiedzę, analizę ryzyka oraz
zapewniając należytą staranność w wyborze poddostawcy, posiłkując się m.in. rozwiązaniami
dopuszczonymi w innych przepisach. W chwili obecnej RODO daje administratorom danych
dwie możliwości ustrukturyzowania przekazywania danych osobowych do poddostawcy.
Przede wszystkim fakt włączenia poddostawcy w proces przetwarzania danych powierzonych
może się odbyć tylko za zgodą administratora danych. Decyzję o tym, jaka zgoda będzie
stosowana, podejmuje administrator danych:
a) zgoda ogólna - podmiot przetwarzający musi ją uzyskać przed wdrożeniem planowanych
zmian, dotyczących dalszych podmiotów przetwarzających (np. dodanie podmiotu,
czy też usunięcie)141, ma charakter pisemny. Jest to forma zgody częściej spotykana
w umowach ze względu na brak wymogu „każdorazowego odbierania zgody
Protokół z usunięcia danych może zawierać następujące elementy: wskazanie miejsca oraz daty, osób
uczestniczących, określenie umowy, na podstawie której dane były przetwarzane, wskazanie decyzji
administratora (przekazanie, usunięcie lub obydwie te czynności), określenie metody usunięcia lub przekazania,
potwierdzenie ze strony procesora, iż nie przetwarza on już żadnych innych danych w ramach przywołanej umowy.
141
M. Gumularz, Ochrona danych osobowych, s. 85.
140
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w przypadku woli skorzystania z usług innego podmiotu”142. Administrator danych ma
możliwość wniesienia sprzeciwu wobec włączenia konkretnego podmiotu w proces
przetwarzania danych.
b) zgoda szczególna odnosi się do konkretnych dostawców lub też dostawcy. Często są to
podmioty wskazywane bezpośrednio w umowie powierzenia przetwarzania danych.
Obowiązkiem procesora jest uzyskać uprzednią zgodę przed przekazaniem powierzonych
mu danych innemu podmiotowi.
Zakres obowiązków ciążących na poddostawcy jest analogiczny do tego,
jakie spoczywają na dostawcy w oparciu o zawartą z administratorem danych umowę.
Obowiązki te mogą również wynikać z obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to kwestii
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, co ustawodawca unijny dodatkowo podkreślił
w przepisach. Art. 28 ust 4 RODO, poza koniecznością wypełnienia wymagań wynikających
z rat. 28 ust 3, zawiera również dodatkowe odesłanie właśnie do kwestii wspominanego
bezpieczeństwa tj. konieczność wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnotechnicznych, które zapewnią zgodność z wymaganiami prawa. Brzmienie art. 28 ust. 4 RODO
stanowi przesłankę do zobowiązania dostawcy do przeprowadzania kontroli u poddostawcy.
Nie oznacza to jednak, iż administrator danych nie może w ogóle w tym procesie uczestniczyć
czy też go koordynować. Jak zauważa K. Witkowska-Nowakowska „ścisła kontrola
administratora ograniczona jest do pierwszego łańcucha powierzenia. W pozostałym zakresie
za należyte zabezpieczenie przetwarzania, także na poziomie umowy, odpowiada podmiot
przetwarzający”143. Mowa jest jednak wyłącznie o ścisłej kontroli. Tym samym możliwe jest
rozszerzenie działań administratora, jeżeli uzna je za niezbędne, również na kolejnego dostawcę
w takim łańcuch relacji. Interpretacja ta oraz brzmienie przepisu nie mogą stanowić dla
poddostawcy podstawy do odmowy wykonania kontroli przez administratora.
Nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzania danych w międzynarodowych grupach
kapitałowych
Mówiąc o bezpieczeństwie informacji, nie możemy nie wspomnieć o wymianie danych
w ramach grup kapitałowych. Jest to istotne, ponieważ grupy kapitałowe wielokrotnie będą
wymuszały transgraniczny transfer informacji, w tym danych osobowych. Takie podmioty
działają bardzo często na wspólnych systemach informatycznych, czy też mają centra
serwerowe ulokowane w tych samych lokalizacjach, co oznacza skupianie ogromnej ilości
danych w jednym miejscu. Ponieważ procesy funkcjonujące w grupie kapitałowej
niejednokrotnie zarządzane są centralnie, został narzucony globalny wymóg dzielenia się
informacjami pomiędzy spółkami grupy w związku z jej działalnością. Przykładem mogą być
tutaj dane osobowe pracowników, zleceniobiorców, kontraktorów na umowa B2B.
Często w ramach grup kapitałowych są tworzone jednolite i centralnie zarządzane programy
motywacyjne, programy budowania ścieżki kariery, czy też związane z wykonywaniem pracy
w różnych spółkach z grupy. To automatycznie powoduje konieczność wymiany danych,
w tym ich przekazywanie do państw trzecich. Kwestię przekazywania danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy regulują przede wszystkim przepisy rozdziału V RODO

142
143

E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie, s. 648.
Ibidem, s. 650.
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„Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych”.
Jest to rozdział, którego celem jest określenie ram bezpiecznego transferu danych,
w tym środków prawnych jakie mogą być wykorzystane.
Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest możliwe, jeżeli Komisja
Europejska stwierdziła w drodze aktu wykonawczego przyjęcie decyzji, że państwo to (jego
terytorium lub określony sektor, sektory w tym państwie trzecim, bądź dana organizacja
międzynarodowa144) zapewnia odpowiedni stopień ochrony. Wówczas wymagane jest zawarcie
umowy powierzenia z podmiotem przetwarzającym. W przypadku braku takiej decyzji należy
zweryfikować, czy gwarancja odpowiednich zabezpieczeń oraz czy obowiązują egzekwowalne
prawa osób jak również skuteczne środki ochrony prawnej. Taka gwarancja odpowiednich
zabezpieczeń może być realizowana poprzez zawarcie umów opartych o standardowe klauzule
ochrony danych145, wiążące reguły korporacyjne, klauzule zatwierdzone przez organ nadzorczy
a następnie Komisję Europejską jak również w oparciu o kodeksy postępowania,
czy też zatwierdzony mechanizm certyfikacji. Najczęściej stosowane, ze względu na obecność
tego rozwiązania już we wcześniejszej ustawie o ochronie danych osobowych146,
są standardowe klauzule umowne (eng. standard contractual clauses), następnie wiążące
reguły korporacyjne (eng. binding corporate rules). Zaznaczyć należy, iż obecne brzmienie
klauzul nie zawiera wszystkich elementów, które zostały określone w art. 28 RODO.
Przykładem będzie brak zapisów o postępowaniu w następstwie naruszeń ochrony danych, co
z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa wymaga doprecyzowania. Zatem jak najbardziej
właściwym będzie zawarcie z podmiotem, z którym są podpisywane standardowe klauzule
umowne, również klasycznej umowy powierzenia (opartej na wymogach art. 28 RODO).
Analogicznego uzupełnienia mogą wymagać również wiążące reguły korporacyjne.
Znaczna większość była konstruowana i zatwierdzana przez grupy kapitałowe przed dniem
25 maja 2018 r., co oznacza, że również nie wszystkie elementy wymagane w obecnym stanie
prawnym zostały w nich zawarte. Konieczna jest zatem ich weryfikacja pod kątem tego, czy
zawierają „podstawowe zasady i egzekwowalne prawa zapewniające odpowiednie
zabezpieczenia na potrzeby przekazywania danych osobowych w ramach takiej korporacji”147.
Jeżeli transfer danych nie odbywa się w oparciu o mechanizmy opisane w art. 45 lub 46
RODO, przekazanie danych może mieć miejsce po spełnieniu przesłanek wymienionych
w art. 49. Będą to m.in.: zgoda osoby, której dane dotyczą148, niezbędność do wykonania
umowy zawartej między osobą a administratorem, ustalenie i dochodzenie roszczeń, ważny
interes publiczny. Warto wskazać, iż przywołany przepis zawiera również jeden wyjątek,
a mianowicie w ust. 1 akapit 2 ustawodawca unijny dopuścił przekazanie danych w sytuacji,
kiedy nie ma możliwości skorzystania z postanowień art. 45, 46, nie występuje żaden
z wyjątków opisanych w ust.1 lit. a-g. Jeżeli przekazanie nie będzie powtarzalne, obejmie tylko
144

Art. 45 ust. 1 RODO.
Na dzień 28 kwietnia 2019 r. zostały opublikowane wyłącznie klauzule w relacji administrator – podmiot
przetwarza oraz administrator – administrator. Nie są dostępne klauzule w relacji podmiot przetwarzający – dalszy
podmiot przetwarzający.
146
Zob. bliżej G. Sibiga, K. Syska, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, C.H. Beck, Warszawa,2017,
s. 324-331.
147
Zob. szerzej: RODO Praktyczny komentarz s. 873.
148
Zob. szerzej: D. Karwala, Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich, Wolter Kluwer,
Warszawa 2018, s. 302 i nast.
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ograniczoną liczbę osób, jest niezbędne ze względu na ważne prawnie uzasadnione interesy
realizowane przez administratora, które mają charakter nadrzędny względem praw i wolności
osób, po stronie administratora została wykonana ocena okoliczności przekazania danych i na
jej podstawie wdrożył odpowiednie środki, to wówczas po uzyskaniu zgody organu, możliwe
jest przekazanie danych149.
Przeprowadzenie kontroli w grupie kapitałowej nie zawsze będzie czynnością prostą dla
administratora danych. Najwłaściwszym byłoby zastosowanie mechanizmów, które zostały
przytoczone poprzednio tj. kontrola, audyt na miejscu, ankieta czy też telekonferencja.
Jednak w wielu przypadkach będzie to utrudnione czy wręcz niemożliwe. Dlatego też
administrator powinien wykonać analizę ryzyka, w którym element braku możliwości oceny
podmiotu przetwarzającego zostanie zbadany. W przypadku grup kapitałowych, w tym tych,
które działają w strukturach międzynarodowych (co będzie się wiązało z transferem danych do
państw trzecich), możliwe jest wprowadzenie globalnych rozwiązań, które wzmocnią ochronę.
Mogą to być zatem wewnętrzne wytyczne, zbudowane o wskazówki organów nadzorczych,
dobre praktyki czy też normy dotyczące stosowania środków organizacyjno-technicznych,
które zostaną przyjęte jako obowiązujący standard w przypadku przetwarzania danych
osobowych. Nie będzie bowiem niezgodne z RODO dodanie do umowy, obok standardowych
klauzul umownych czy też wiążących reguł korporacyjnych, dodatkowych wytycznych
dotyczących bezpieczeństwa. Istotnym elementem jest zadbanie o to, aby podmioty
występujące w roli podmiotów przetwarzających i świadczące usługi z państw trzecich,
zostały odpowiednio zaznajomione z wymaganiami RODO. Pozwoli to bowiem na lepsze
i skuteczniejsze budowanie kultury bezpieczeństwa w ramach grupy. Konieczne jest również
zapewnienie zgodności zawartych umów z wymaganiami prawnymi, co wymaga nie tylko
zastosowania odpowiedniej formy porozumienia pomiędzy stronami (np. standardowych
klauzul umownych, wiążących reguł korporacyjnych), ale również potwierdzenia,
czy wewnętrzne polityki grupy i klauzule informacyjne administratora odpowiadają stanowi
faktycznemu, czy też konieczna jest ich aktualizacja. Administrator kwestię transferu danych
musi uwzględnić także w rejestrze czynności przetwarzania.
Odpowiedzialność administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego i dalszego
podmiotu przetwarzającego
W niniejszym opracowaniu kwestia odpowiedzialności administratora była wielokrotnie
wskazywana jako uzasadnienie do wykonywania określonych działań w relacji z dostawcą.
Przytoczone również na początku niniejszego rozdziału kary za naruszenie bezpieczeństwa,
stanowią dla każdego przedsiębiorstwa istotny element w analizie ryzyka. Przepisy stanowią
jakie są zasady odpowiedzialności poszczególnych stron w procesie przetwarzania
powierzonych danych tj. administratora, podmiotu przetwarzającego oraz dalszego podmiotu
przetwarzającego. Przede wszystkim strony ponoszą odpowiedzialność administracyjną do tej
samej kwoty. Nie zostały wprowadzone niższe progi dla podmiotu przetwarzającego czy też
dalszego podmiotu przetwarzającego, co wyraźnie pokazuje, że kwestia bezpieczeństwa
informacji jest na gruncie RODO mocno zaakcentowana150. Tym samym nakreślony został
149

Art. 49 ust.1 zd. 2.
Zob. szerzej: Czarnowski A.P., Gawroński M., Naklicka P. Przetwarzający dane [w:] RODO. Przewodnik
ze wzorami, red. M. Gawroński, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 323.
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nowy punkt widzenia, nie znany w świetle poprzedniej ustawy, na proces powierzenia
przetwarzania danych, jak również na samych dostawców. To nowe podejście do pozycji
podmiotu przetwarzającego nie powinno wpływać na zachowanie administratora151, uzasadnia
natomiast postawioną we wcześniejszej części artykułu tezę, związaną z koniecznością
wykonywania przez podmiot przetwarzający analizy ryzyka przetwarzania danych
powierzonych. Procesor może również „solidarnie z administratorem odpowiadać
za naruszenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej”152. Podmiot danych ma możliwość,
w następstwie wystąpienia naruszenia, wystąpić z powództwem przeciwko administratorowi
oraz jego dostawcom. Naturalnie wcześniej takie rozwiązanie również było możliwe, jednak
RODO – zakresie bezpieczeństwa danych – kładzie taki sam nacisk na wszystkie podmioty.
Istotne na gruncie RODO jest to, iż odpowiedzialność za naruszenia, które spowodowane
zostały przez poddostawcę, ponosi dostawca153. Należy tutaj zaznaczyć, iż dostawca nie
odpowiada za wszystkie nieprawidłowości związane z procesem przetwarzania danych
osobowych. Jego odpowiedzialność obejmuje wyłącznie kwestie dotyczące tej części procesu
administratora, w której bierze on faktyczny udział. Przykładowo, jeżeli administrator nie
spełnia obowiązku informacyjnego względem podmiotu danych, a procesor nie jest w tą
czynność włączony ani zobowiązany do jej realizacji na gruncie umowy, wówczas nie będzie
ponosił za to odpowiedzialności. Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego określa art. 82
ust. 2 zd. 2:
a) odpowiedzialność za szkody spowodowane wtedy, kiedy nie dopełnił obowiązków
ciążących na podmiotach przetwarzających, nałożonych bezpośrednio przez RODO;
b) działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami administratora;
c) bądź kiedy działał wbrew zgodnym z prawe instrukcjom administratora.
Umowa powierzenia przetwarzania danych
Zasady związane z odpowiedzialnością za proces przetwarzania danych strony powinny
uregulować w zawartej umowie. Postanowienia te mogą to być częścią umowy ramowej,
umowy głównej, gdzie zostały przykładowo zawarte uregulowania dotyczące
odpowiedzialności stron w pozostałych obszarach. Jednak najczęściej stosowanym
rozwiązaniem jest zawarcie takich zapisów w umowie powierzenia. Poza kwestia
odpowiedzialności, umowa powinna zawierać elementy już określone w art. 28 RODO i będą
to:
− określenie stron umowy154;
− zagwarantowanie przez podmiot przetwarzający, iż spełnia on wystarczające gwarancje
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu
ochronę powierzonych informacji;
Fakt, iż podmiot przetwarzający również ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia nie zwalnia
administratora z dbałości i nadzoru nad proces przetwarzania danych.
152
RODO dla małych i średnich, s. 165.
153
Jak zostało wskazane w niniejszym rozdziale, to dostawca ponosi odpowiedzialność za wybór poddostawcy.
Tym samym wskazana kwestia odpowiedzialności za naruszenia jest naturalną konsekwencją takiego ułożenia
relacji między stronami.
154
Zob. szerzej: RODO. Praktyczny komentarz s. 634. Należy zaznaczyć, iż o tym, czy dany podmiot pełni rolę
procesora decyduje przede wszystkim fakt wykonywania określonych czynności. Umowa powierzenia ma zatem
charakter wtórny względem samego procesu.
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− wskazanie zasad podpowierzenia danych tzw. zgoda ogólna lub zgoda szczególna,
jak również okoliczności współpracy z takim podmiotem. Będą to zatem terminy
dotyczące zgłaszania sprzeciwu, informowania o nowym poddostawcy, warunki
zapewnienia, iż jest to podmiot spełniający wymogi RODO;
− określenie czy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, czy też na podstawie
innego instrumentu prawnego (np. ustawy, rozporządzenia)155 podlegającego pod prawu
UE bądź państwa członkowskiego;
− przedmiot i czas trwania przetwarzania danych;
− charakter i cel przetwarzania powierzonych danych;
− rodzaj danych osobowych wraz z kategorią osób, których te dane dotyczą;
− prawa i obowiązki stron tej umowy.
− zobowiązanie do stosowania wymaganych środków organizacyjno-technicznych, zgodne
z brzmieniem art. 32 RODO. W tym miejscu administrator może doprecyzować listę
takich środków, co zostało omówione we wcześniejszej części artykułu.
− postanowienia odwołujące się do obowiązku pomocy administratorowi w związku
z udzielaniem odpowiedzi na żądania podmiotów danych, ale również obowiązek
wspierania administratora w obowiązkach wskazanych w rozdziale sekcji 2 i 3 rozdziału
IV tj. „Bezpieczeństwo danych osobowych” oraz „Ocena skutków dla ochrony danych
i uprzednie konsultacje”. Administrator powinien szczególnie zadbać o to, aby umowa
gwarantowała mu jak najszersze wsparcie podmiotu przetwarzającego w związku
z naruszeniem bezpieczeństwa przetwarzania. Zatem nie tylko określenie czasu, w jakim
procesor informuje o stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych156, ale również
można tutaj wskazać, jakie informacje ma obowiązek przekazać.
− kolejnym elementem umowy powierzenia musi być określenie działań, jakie mają być
podjęte po zakończeniu umowy.
− obowiązek udostępnienia niezbędnych informacji, służących wykazaniu, że administrator
spełnia obowiązki wynikające z art. 28 RODO, jak również zobowiązanie podmiotu
przetwarzającego do przyczyniania się i umożliwienie wykonania inspekcji przez
administratora bądź upoważnionego audytora. Tutaj zatem powinny znaleźć się zapisy
odwołujące się do kwestii wykonywania kontroli u procesora. Administrator może
wskazać z jakim wyprzedzeniem informuje kontrahenta o planowanej kontroli (zarówno
cyklicznej jak i tej będącej następstwem incydentu bezpieczeństwa), godzinach
jej przeprowadzania, możliwych formach (czyli omówione wcześniej ankiety,
tele i videokonferencje, wizyty w siedzibie), jak również o kwestiach dotyczących
kosztów takiego audytu czy też inspekcji, zasad rozliczania wdrażanych zmian będących
następstwem zidentyfikowanych luk. Innym elementem, jaki w zakresie praw

155

Zob. szerzej: RODO Praktyczny komentarz, s. 636.
Art. 33 ust. 2 nakłada na podmiot przetwarzający obowiązek niezwłocznego poinformowania administratora
o stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych. W praktyce może to prowadzić do nadużyć po stronie
podmiotu przetwarzającego tj. będzie dokonywał takiego zgłoszenia z opóźnieniem, w celu zabezpieczenia swoich
interesów. Konsekwencją takich działań może być nie tylko spowodowanie większych konsekwencji wobec osób,
których dane dotyczą, ale również pojawienie się o wiele większego ryzyka reputacyjnego po stronie
administratora.
156

67

BEPIECZEŃSTWO W ERZE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. WYZWANIA W SFERACH KULTURY, MARKETINGU I GOSPODARKI

i obowiązków można doprecyzować są także wzory dokumentów np. upoważnienia
do przetwarzania danych, zasady wglądu do dokumentacji dostawcy157.
Podsumowanie
Na postawione we wstępie do niniejszego rozdziału pytanie, czy poziom bezpieczeństwa uległ
w ciągu ostatniego roku poprawie, należy udzielić odpowiedzi pozytywnej.
Duże zainteresowanie medialne tematem RODO z pewnością pomogło zwrócić uwagę
przedsiębiorców na kwestię ochrony danych. Mając codzienny kontakt z danymi osobowymi
ciężko było nie zetknąć się chociażby z koniecznością aneksowania umów. Dodatkowo
wprowadzenie przepisów regulujących odpowiedzialność podmiotów przetwarzających
i administratorów, wskazanie obowiązków stron miało wpływ na zmiany w firmach.
Nie bez znaczenia jest także strach przed karą finansową. Dlatego jak najbardziej, w zakresie
nadzoru nad procesem przetwarzania danych osobowych, RODO wprowadziło korzystne
zmiany. Jest to akt technologicznie neutralny i taka też była idea, aby odejść od sztywnych
wymogów technicznych zawartych w regulacjach. W dzisiejszych czasach nie byłyby one
w stanie wygrać wyścigu z rozwojem technologii, dlatego też zostały zastąpione analizą ryzyka
i położeniem silniejszego akcentu na odpowiedzialność stron przetwarzających dane.
Dzięki temu możliwe jest kształtowanie procesu pod prowadzoną przez danego przedsiębiorcę
działalność. Strony procesu przetwarzania danych nie są tutaj jednak w pełni pozostawione bez
nadzoru, gdyż przy przedstawionej konstrukcji przepisów, które nie zawierają wymaganego
katalogu środków organizacyjno-technicznych, zostały one zmuszone do utworzenia oraz
wzmocnienia swoich wewnętrznych procesów kontroli.
Prawodawca unijny, dając swobodę w kształtowaniu zasad nadzoru, wcale nie
doprowadził do ich rozluźnienia. Wręcz przeciwnie – postawione wymogi, sankcje
za naruszenie, konieczność działania zgodnie z zasadą rozliczalności, podejście oparte na
ryzyku to mechanizmy wzmacniające szczelność przetwarzania danych. Niezależnie jednak
od tego, jak wiele zmienią firmy w swoich strukturach, dopóki nie zaczniemy postrzegać
procesu przetwarzania danych z perspektywy osoby fizycznej, dopóki nie zrozumiemy,
że RODO to przede wszystkim ochrona prywatności a nie tylko danych osobowych, tak długo
będzie to wyłącznie bezpieczeństwo zapewniane na wypadek kontroli i w celu ochrony przed
karą. Prawdziwą istotą ochrony danych osobowych jest tak naprawdę ochrona prywatności
i bezpieczeństwa osób, których dane dotyczą. Co oznacza, że dotyczy to również nas i naszych
danych osobowych.
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SECURITY OF INFORMATION AND PROTECTION OF PERSONAL DATA. SUPPLIERS
MANAGEMENT IN THE PROCESS OF PROCESSING OF PERSONAL DATA
Summary: The main goal of this publication is to identify and describe the most important duties regarding
supervision of suppliers in the light of the GDPR (General Data Protection Regulation). Although security
is a crucial part of the data sharing process between data controllers and data processors, the discussed topic has
not been a popular subject of analysis so far. The goal of the publication is to fill this gap and help companies build
a functional and safe process of data sharing. The key areas described within the publication are among others:
the issue of data flow within capital groups, risk analysis of data sharing and responsibility of parties participating
in data sharing and processing. The intended audience of the publication are data protection officers, data
controllers, data processors and anyone interested in the area of security of personal data sharing.
Keywords: personal data, GDPR, data controller, data processing agreement, risk analysis.
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Patrycja Mencel158
URUCHOMIENIE SYSTEMU POSZUKIWANIA OSÓB ZAGINIONYCH
POPRZEZ ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O ZAGINIĘCIU
OSOBY I WYKORZYSTANIE SYSTEMU CHILD ALERT
Streszczenie: Współcześnie zaginięcia osób to ogromy problem społeczny. Skala tego zjawiska od kilku lat
utrzymuje się na wysokim poziomie. Okazuje się, że ogromne znaczenie w przypadku zaistnienia zdarzenia
polegającego na zaginięciu osoby ma szeroko pojęta informacja. Autorka tekstu przedstawia teoretyczne ujęcie
problemu prezentując charakter zjawiska, a także dokonuje analizy danych statystycznych dotyczących zaginięć
osób. Niniejszy tekst wskazuje teoretyczne aspekty zawiadomienia o zaginięciu osoby oraz wykorzystanie alertu
w celu skutecznego odnalezienia zaginionego dziecka.
Słowa kluczowe: zaginięcie, poszukiwanie, informacja, zawiadomienie, child alert.

Wstęp
Jak donoszą oficjalne dane statystyczne Policji co roku w Polsce znika ok. 20 tysięcy osób 159.
Taka skala zjawiska wskazuje na niepokojący rozmiar problemu. Największa grupa
zaginionych to osoby w średnim wieku, natomiast wśród nieletnich najwięcej zaginięć
odnotowuje się w przedziale wiekowym 14-17 lat160. Wśród przyczyn zaginięć ludzi wymienić
można świadome zerwanie kontaktu z bliskimi (ucieczki z domu), choroby psychiczne,
nieszczęśliwy wypadek, porwania (w tym porwania rodzicielskie), a nawet zabójstwo.
Newralgiczny charakter zjawiska oraz utrzymująca się od kilku lat na wysokim poziomie
statystyka zaginięć powodują, że ogromne znaczenie ma system poszukiwań osób zaginionych.
Poszukiwania to trudny dziedzina, z która zmagają się wyspecjalizowane służby
poszukiwawcze. Grupy ratownicze każdorazowo muszą zmierzyć się z bardzo trudnym
zadaniem. Zaginięcie człowieka nie jest bowiem tylko prywatną tragedią osób najbliższych,
ale i emocjonalnym wydarzeniem dla całego społeczeństwa. W Polsce zjawisko badane jest
głównie w wymiarze ilościowym. Jego analiza ogranicza się bowiem do publikowania
corocznych danych statystycznych161. W takiej sytuacji niezmiernie ważnym jest naukowe
podejście do problemu, w szczególności wnikliwa analiza zjawisk mających bezpośredni
wpływ na zaginięcia osób oraz metod służących do skutecznego reagowania na zjawisko.
W problematyce zaginięć niezwykłe znaczenie ma informacja. Celem niniejszego
artykułu jest charakterystyka czynności związanej ze wszczęciem procesu poszukiwań
tj. złożenia zawiadomienia o zaginięciu osoby, a także rozpowszechnienia informacji
o zaginięciu za pośrednictwem mediów w celu skutecznego odnalezienia zaginionego dziecka
tj. Child Alert.
Analizowane zjawisko stanowi obecnie ogromny problem społeczny. Charakteryzując
je wskazać należy definicję osoby zaginionej oraz zdarzenia polegającego na zaginięciu osoby.
Oba te pojęcia objaśnione zostały w Zarządzeniu nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia
Mgr, doktorant, Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zaginieni/50885,Zaginieni.html, dostęp z dnia 20.03.2019 r.
160
I. Malinowska, Problematyka zaginięć ludzi w aspekcie prawno-kryminologicznym, w: Problemy Współczesnej
Kryminalistyki, Warszawa 2018, s. 131.
161
A. Urbaniak, Wieloletnie zaginięcia osób jako efekt działań przestępnych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa
Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii, Nr 24, Warszawa 2017, s. 57.
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28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz
postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia
nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich162. Zgodnie z § 2 rzeczonego Zarządzenia osobą
zaginioną jest osoba, którą na skutek zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie miejsca jej
pobytu należy odnaleźć w celu zapewnienia ochrony jej życia, zdrowia lub wolności. Zaginięcie
osoby to zaistnienie zdarzenia, uniemożliwiającego ustalenie miejsca pobytu osoby fizycznej,
które wymaga podjęcia określonych czynności w celu jej odnalezienia. Wskazać należy, że obie
definicje uwzględniają w swej treści brak informacji na temat miejsca pobytu osoby fizycznej.
Zaistnienie takiej sytuacji wymaga powzięcia stosownych czynności przez wyspecjalizowane
służby poszukiwawcze.
Rozmiar problemu w Polsce
Poniższa tabela ilustruje skalę zaginięć osób na przełomie ostatnich dwudziestu lat.
Dane statystyczne wskazują, że zjawisko to osiągało coraz większy rozmiar, a od kilku lat
utrzymuje się na wysokim poziomie. Jak wynika z analizy statystyk policyjnych, co czwarty
zaginiony to dziecko163. Zaginięcia dzieci i młodzieży najczęściej spowodowane jest
ucieczkami małoletnich z domów rodzinnych czy ośrodków opiekuńczo-wychowawczych164.
Wskazać należy, że w zwalczaniu zjawiska ogromne znaczenie mają czynności grup
poszukiwawczych zmierzające do odnalezienia zaginionej osoby. Niestety, upływ czasu działa
na niekorzyść służb poszukiwawczych. Dlatego właśnie jedynie podjęcie odpowiednich działań
może przyczynić się do sukcesu, a w konsekwencji szybkie odnalezienia zaginionego.
Tabela 1. Liczba zgłoszonych osób zaginionych w ciągu roku
ROK
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

LICZBA OSÓB
19563
19445
20 458
20 845
19 617
17 969
15 616
14 393
15 076
15 881
15 671

ROK
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

LICZBA OSÓB
15 345
14 210
15 160
15 573
19 024
19 734
19 759
15 196
14 310
12 631

Źródło: Dane statystyczne Policji, http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zaginieni/50885,
Zaginieni.html, dostęp z dnia 20.03.2019 r.

Zarządzenie nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez
Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej
tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich, Dziennik Urzędowy Komendy Głównej
Policji rok 2018 poz. 77.
163
http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zaginieni/50885,Zaginieni.html., dostęp z dnia 20.03.2019 r.
164
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/115830,Zaginiecia-osob-w-Polsce-Fakty-i-mity.html., dostęp z dnia
25.03.2019 r.
162
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Zawiadomienie o zaginięciu osoby
Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o zaginięciu osoby od osoby uprawnionej Policja
podejmuje czynności poszukiwawcze. W takim przypadku dokonuje się szczegółowej analizy
informacji przekazanych przez zgłaszającego m.in. podstawowych danych identyfikacyjnych
zaginionego, cech wyglądu zewnętrznego, informacje o stanie zdrowia, miejsce i okoliczności
zaginięcia, sytuacji zawodowej, rodzinnej, itd. Informacje te mają niezwykle ważne znaczenie.
Na podstawie tych danych dokonuje się zakwalifikowania danego zaginięcia do jednego
z poziomów poszukiwania. Można bowiem śmiało stwierdzić, że od tej decyzji zależeć może
życie lub zdrowie osoby zaginionej. W § 2 pkt 3 Zarządzenia określono poziomy poszukiwania
osoby zaginionej. Poziomem poszukiwania jest stopień, który określa priorytetowość
zaginięcia. Stopień zależy od stwierdzonego ryzyka zagrożenia życia, zdrowia lub wolności
zaginionego. W Zarządzeniu nr 48 KGP uwzględniono trzy poziomy poszukiwania osób
zaginionych (poprzednio kategorie osób zaginionych). Każdy poziom odnosi się do
odpowiednich czynności poszukiwawczych, które winne być podjęte w celu odnalezienia
osoby. Pierwszy poziom poszukiwania odnosi się do tych przypadków zaginięć, kiedy
bezpośrednio zagrożone jest życie, zdrowie lub wolność osoby zaginionej. W tej grupie
wymienia się m.in. zaginięcia małoletnich do lat 13 (w przedziale wiekowym 11-13 lat
zaginionych po raz pierwszy), osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby, których
zaginięcie może być wynikiem działań przestępnych. Zakwalifikowanie zdarzenia do tej grupy
powoduje obowiązek podjęcia natychmiastowych czynności poszukiwawczych. Drugi poziom
poszukiwania nie cechuje się takim stopniem priorytetowości zaginięcia jak poprzedni.
W tej grupie znajdują się m. in. zaginieni po raz pierwszy małoletni od lat 14,
osoby wymagające stałego przyjmowania leków czy osoby zaginione poza terytorium Polski.
Do trzeciego poziomu poszukiwania zalicza się osoby, których zaginięcie nie jest związane
z bezpośrednim zagrożeniem ich życia, zdrowia lub wolności. Do tego poziomu zalicza się
przede wszystkim zaginięcia osób, które od dłuższego czasu zapowiadały chęć zerwania
kontaktów z otoczeniem czy zaginionych po raz kolejny. Kwalifikacja zdarzenia do jednego
z poziomów poszukiwania powoduje podjęcie stosownych, a zarazem nieco różniących się
czynności, natomiast powziętych w tym samym celu. Czynności poszukiwawcze mają bowiem
doprowadzić do odnalezienia zaginionej osoby.
Poniższa ilustracja przedstawia formularz zawiadomienia o zaginięciu osoby. To właśnie
w nim zawarte są pierwsze informacje o zdarzeniu. Podkreślić należy, że mają one decydujący
wpływ na dalszy rozwój sytuacji. Kierunek działań poszukiwawczych zależy bowiem
od właściwej analizy danych dotyczących sylwetki zaginionego oraz okoliczności zaginięcia.
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Ilustracja 1. Formularz zawiadomienia o zaginięciu osoby
Źródło: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie
prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby
o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich, Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji rok 2018 poz. 77.

Po otrzymaniu zgłoszenia o zaginięciu osoby Policja rozpoczyna jej poszukiwania.
Zawiadomienie o zaginięciu osoby przyjmuje się od osoby uprawnionej niezwłocznie
po uzyskaniu takiej informacji. Zawiadomienie zobowiązany jest przyjąć dyżurny danej
jednostki Policji (lub inny funkcjonariusz wyznaczony przez dyżurnego). W przypadku
istnienia takich okoliczności sprawy, które pozwalają przypuszczać, że istnieje realna
możliwość niezwłocznego odnalezienia osoby zaginionej (w szczególności osoby małoletniej
lub wymagającej opieki) albo gdy zachodzi obawa bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia
lub wolności osoby zaginionej dyżurny jednostki Policji zarządza czynności poszukiwawcze
w niezbędnym zakresie. Jeżeli wymaga tego zaistniała sytuacja istnieje możliwość
zaangażowania dodatkowych sił i środków policyjnych z innych jednostek albo sił i środków
pozapolicyjnych (np. wsparcie Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, itd.)165.
Przyjmując zawiadomienie o zaginięciu osoby należy ustalić zwłaszcza:
− dane personalne osoby zaginionej,
− opis cech zewnętrznych i znaków szczególnych (w miarę możliwości aktualna fotografia
osoby zaginionej),
− odzież, w którą ubrana była osoba zaginiona,
− miejsce i okoliczności zaginięcia,
§ 3Zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez
Policję poszukiwania osoby zaginionej (…).
165

75

BEPIECZEŃSTWO W ERZE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. WYZWANIA W SFERACH KULTURY, MARKETINGU I GOSPODARKI

−
−
−
−

informacje dotyczące stanu zdrowia,
występowanie ewentualnych zaginięć w przeszłości,
relacje rodzinne, zawodowe, ewentualne konflikty,
informacje o ewentualnych kontach osoby zaginionej na portalach społecznościowych166.
Ustalenie oraz szczegółowa analiza wszystkich tych informacji jest niezwykle istotna,
gdyż od jej prawidłowości zależeć będzie zakres czynności poszukiwawczych.
Podjęcie bowiem adekwatnych do okoliczności zaginięcia czynności w celu odnalezienia osoby
zaginionej daje największe szanse na jej odnalezienie. Można nawet wysnuć wniosek,
że od tych podstawowych informacji zależeć może zdrowie, a nawet życie zaginionego.
Niestety, na nieprawidłowości w tym zakresie wskazuje Najwyższa Izba Kontroli
(dalej: NIK) po przeprowadzeniu kontroli oceny skuteczności systemu poszukiwań osób
zaginionych w okresie od 1 lipca 2012 r. do 21 listopada 2014 r. W wyniku kontroli ustalono,
że w 12 spośród 29 sprawdzonych jednostkach organizacyjnych Policji występowały błędy
w określaniu kategorii osób zaginionych (obecnie poziomów zaginięcia). Jako główny powód
takich błędów wskazano brak odpowiedniego wyszkolenia funkcjonariuszy w zakresie
poprawnej analizy okoliczności zaginięcia. Nieprawidłowość polegała najczęściej na
zakwalifikowaniu osoby zaginionej do drugiej kategorii, podczas gdy okoliczności zaginięcia
wskazywały na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia, a zatem powinność nadania
kategorii pierwszej167. Brak takiej kwalifikacji oznacza, że prowadzone czynności zmierzające
do odnalezienia zaginionej osoby były niedostosowane do okoliczności sprawy.
Wskazać także należy, że już same okoliczności składania zawiadomienia o zaginięciu
mogą nakierować Policję na przyjęcie prawdopodobnej wersji. Praktyka wskazuje,
że jakakolwiek zwłoka osoby zawiadamiającej w zgłoszeniu zaginięcia może być sygnałem
o złej relacji między tymi osobami, a co za tym idzie możliwości popełnienia zabójstwa
zaginionej. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że długi odstęp czasu powinno się oceniać
w sposób obiektywny. Inaczej winno oceniać się zatem odstęp czasu występujący od zaginięcia
do momentu złożenia zawiadomienia o jej zaginięciu w przypadku osoby, która od dawna
zapowiadała chęć zerwania kontaktu z bliskimi i przejawiała już podobne zachowania.
Inny natomiast wymiar będzie miało niespodziewane zaginięcie oddanej swym dzieciom matki.
Przy czym, należy wziąć pod uwagę możliwość błędnego założenia przez osobę
zawiadamiającą, że musi minąć 24 czy 48 h, żeby zgłosić na Policji zaginięcie osoby.
W tym miejscu podkreślić należy, że nie ma określonego czasu, który powinien minąć,
aby Policja przyjęła zawiadomienie o zaginięciu osoby. Nierzadko błędnie wskazuje się
bowiem w mediach na 24 czy 48-godzinny odstęp czasu, który stanowi warunek zawiadomienia
Policji o zaginięciu. Bez względu na tą okoliczność dyżurny policjant zawsze ma obowiązek
przyjęcia takiego zgłoszenia. Pamiętać należy, że tylko natychmiastowa reakcja najbliższych
może przyczynić się do skutecznego odnalezienia osoby zaginionej.
Niezwłocznie po zgłoszeniu zaginięcia osoby Policja zobowiązana jest dokonać
sprawdzenia osoby zaginionej oraz (w przypadku braku uprzedniego zgłoszenia zaginięcia)
zarejestrować zdarzenie w Krajowym Systemie Informacji Policji (dalej: KSIP).
§ 4 Zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez
Policję poszukiwania osoby zaginionej (…).
167
Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli: Poszukiwanie osób zaginionych, Departament
Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2014, s. 25.
166
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Jeżeli zgłoszenie zaginięcia danej osoby jest już zarejestrowane w KSIP przez inną jednostkę
Policji odstępuje się od przyjęcia zawiadomienia. Wówczas sporządza się notatkę służbową,
z uwzględnieniem informacji otrzymanych od zawiadamiającego. Tak sporządzoną notatkę
należy przesłać do jednostki Policji, która pierwotnie przyjęła zawiadomienie o zaginięciu
osoby168. Analiza Najwyższej Izby Kontroli dotycząca oceny prawidłowości działania systemu
poszukiwania osób zaginionych wykazała zaniedbania w tym zakresie. Ustalono, że zdarzały
się przypadki, gdy zaniechano tej czynności albo nie uzupełniano wprowadzonych już danych
o informacje takie jak PESEL, stan zdrowia czy adresy, pod którymi może znajdować się
zaginiona osoba. Zdaniem NIK niepełne informacje o osobie zaginionej powodowały brak
wystarczającej wiedzy na temat zaginięcia po stronie funkcjonariuszy Policji z jednostek,
które nie podejmowały bezpośrednich czynności poszukiwawczych. To z kolei oznaczało,
że zdarzenie nie było należycie rozpowszechnione, a odnalezienie osoby zaginionej
w przypadku kontaktu z funkcjonariuszem takiej jednostki byłoby niemożliwe.
Różnego rodzaju uchybienia wykazano również przy rejestracji NN zwłok. Dane nie były
uzupełniane o elementarne informacje tj. wizerunek (fotografię), przybliżony wiek, rysopis,
znaki szczególne, itp.169. Wskazane wyżej nieprawidłowości w rejestrowaniu osób zaginionych
w KSIP (także NN zwłok) powodowały, że czynności poszukiwawczych oraz czynności
zmierzające do ustalenia tożsamości odnalezionych zwłok były nieskuteczne.
Child Alert
Wśród wszystkich zaginięć najbardziej niepokoi rosnąca skala zjawiska w odniesieniu do dzieci
i młodzieży. Jak wskazują dane statystyczne Policji co roku z domu ucieka coraz więcej
młodych ludzi. Dom opuszczają najczęściej w przypadku braku wsparcia ze strony najbliższych
albo niewiedzy o możliwości uzyskania pomocy w różnych instytucjach publicznych170.
Zaginięcie dziecka jest wyjątkowo emocjonalnym wydarzeniem dla całego społeczeństwa.
To właśnie ta grupa wiekowa wydaje się być najbardziej narażona na zagrożenie zdrowia,
a nawet życia. Wskazać jednak należy, że większość przypadków kończy się odnalezieniem
zaginionego w ciągu maksymalnie kilkunastu godzin171.
Poniższa tabela ilustruje dane statystyczne odnoszące się do zaginięć dzieci i młodzieży
w trzech grupach wiekowych. Każdego roku stanowią prawie 35% wszystkich zaginięć osób.
Od kilku lat obniża się także granica wieku zaginionych osób najmłodszych. Spory odsetek
tych zaginięć jest wynikiem działań przestępnych oraz samobójstw. Najczęściej jednak
przyczyną zaginięcia okazuje się być samowolne opuszczenie miejsca zamieszkania,
chęć zerwania kontaktów z najbliższym otoczeniem.

§ 5 ust. 3-4 Zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia
przez Policję poszukiwania osoby zaginionej (…).
169
Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli: Poszukiwanie osób zaginionych, …, s. 27-28.
170
I. Malinowska, Problematyka zaginięć ludzi (…), s. 131.
171
http://katowice.slaska.policja.gov.pl/k14/informacje/wiadomosci/172929,MIEDZYNARODOWY-DZIENDZIECKA-ZAGINIONEGO.html?search=17183007990896, dostęp z dnia 15.04.2019 r.
168
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Tabela 2. Liczba zgłoszonych zaginięć dzieci w ciągu roku
Rok
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

do 7 lat
443
490
535
525
481
465
151
118
125
145
115

7-13 lat
953
980
1 022
964
951
800
482
436
442
528
805

14-17 lat
5 362
5 475
6 232
6 615
6 121
5 338
3 697
2 915
3 054
3 487
3 710

Rok
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

do 7 lat
142
131
173
177
194
231
202
162
122
87

7-13 lat
739
683
834
995
1.446
1.612
1.737
1.256
1.309
1.213

14-17 lat
3 584
3 285
3 730
4 685
6 526
7 200
7 249
5 445
5 044
4 569

Źródło: Dane statystyczne Policji, http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zaginieni/50885,
Zaginieni.html, dostęp z dnia 08.04.2019 r.

W przypadku zaginięcia dziecka olbrzymią rolę odgrywa zakres czynności podjętych
przez służby poszukiwawcze. Jedną z najbardziej skutecznych metod poszukiwawczych jest
child alert. To system alarmowy pozwalający na natychmiastowe rozpowszechnienie
informacji (w tym wizerunku) zaginionej osoby za pośrednictwem mediów (m. in. radia,
telewizji, Internetu, telefonów komórkowych). Celem wykorzystania tego instrumentu jest jak
najszybsze zaalarmowanie społeczeństwa o zdarzeniu, a w konsekwencji skuteczne
odnalezienie poszukiwanego dziecka. System opiera się na skoordynowanym działaniu
różnych instytucji (w szczególności Policji i mediów), których współpraca skutkuje
niezwłocznym rozpowszechnieniem wizerunek zaginionego dziecka do jak największej grupy
odbiorców172.
Wykorzystanie tego narzędzia uzależnione jest spełnieniem kilku warunków.
Szczegółowe informacje na temat child alert określone zostały we wspomnianym
już Zarządzeniu nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r.
Zgodnie § 20 Zarządzenia wśród kryteriów ogłoszenia alarmu wymienia się:
− nieukończenie przez osobę zaginioną w chwili zaginięcia 18 roku życia;
− uzasadnione podejrzenie, że osoba zaginiona może być ofiarą przestępstwa związanego
z pozbawieniem wolności lub jej życie, zdrowie jest bezpośrednio zagrożone;
− uzyskano pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego) lub sądu rodzinnego w przypadku
braku możliwości nawiązania kontaktu z rodzicem zaginionej osoby małoletniej
na rozpowszechnienie komunikatu,
− okoliczności zaginięcia wskazują, że rozpowszechnienie komunikatu może w realny
sposób przyczynić się do odnalezienia małoletniej osoby zaginionej;
− uzyskane informacje są wystarczające do sporządzenia komunikatu173.
Wykorzystanie systemu możliwe jest jedynie wtedy, gdy wszystkie przesłanki są łącznie
spełnione. Oznacza to, że każdorazowo powyższe warunki muszą mieć zastosowanie

http://www.childalert.pl/cha/childalert/2704,Co-to-jest-Child-Alert.html, dostęp z dnia 10.04.2019 r.
§ 20 Zarządzenie nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez
Policję poszukiwania osoby zaginionej (…).
172
173
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w odniesieniu do konkretnego przypadku. Alarm zostaje wszczęty po ocenie przez Policję czy
powyższe kryteria zostały spełnione.
Użycie alertu w celu poszukiwania zaginionych dzieci, których zaginięcie może być
wynikiem działań przestępnych wydaje się być skutecznym narzędziem. Po raz pierwszy
system wykorzystano do poszukiwań 10-letniej Mai z Wołczkowa. Dziewczynka zaginęła
podczas powrotu do domu ze szkoły. W sprawie niezwłocznie podjęto decyzję o uruchomieniu
alertu, gdyż podejrzewano uprowadzenie dziecka. Dzięki rozpowszechnieniu komunikatu
również poza granicami kraju i rozpoznaniu samochodu porywacza przez jednego ze świadków
dziewczynka została odnaleziona już następnego dnia na terenie Niemiec.
7 marca 2019 r., Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP uruchomiło system Child
Alert w związku z zaginięciem 3-letniej Amelki w Białymstoku. Dziecko zostało uprowadzone
wraz ze swoją matką, w południowych godzinach, sprzed bloku jednego z białostockich osiedli.
W sprawie od początku było wiadomo, że za porwaniem dziewczynki stoi najprawdopodobniej
jej ojciec oraz jego wspólnik. Sprawcy poruszyli się wypożyczonym samochodem, który
jeszcze tego samego dnia porzucili. W sprawie niezwłocznie podjęto decyzję o uruchomieniu
alertu, który umożliwił odnalezienie dziewczynki już następnego dnia. Wizerunek dziewczynki
rozpoznała mieszkanka okolic Ostrołęki i natychmiast powiadomiła Policję. Po odnalezieniu
dziecka oraz jego matki child alert odwołano, a obaj mężczyźni zostali zatrzymani.
Biorąc pod uwagę zaledwie kilkugodzinny okres, po którym dziecko zostało odnalezione
wskazać należy, że na chwilę obecną próżno szukać równie skutecznej metody
do poszukiwania zaginionych dzieci. Podkreślić jednak należy, że system jest wyjątkowym
narzędziem i może być wykorzystany jedynie w określonych przypadkach. Alert działa
w Polsce od 2013 r., a wykorzystany został zaledwie trzy razy (zaginięcie Mai z Wołczkowa,
Fabiana z Radomia, Amelki z Białegostoku). Wydawać by się mogło, że przy stale rosnącej
skali zaginięć wśród najmłodszych grup wiekowych instrument mógłby być częściej
wykorzystywany. Nadmierne korzystanie z tej metody spowodowałoby jednak, że alert
straciłby na swej wartości. Komunikaty child alert stałyby się zbyt powszechne,
a system mniej skuteczny.
Poniżej przedstawiono przykładowy wzór komunikatu rozpowszechnianego w przypadku
zaginięcia małoletniego. Komunikaty mogą mieć formę graficzną (ilustracja 2.) oraz tekstową
dla nadawców radiowych. Alarm może być uruchomiony na każdym etapie poszukiwań,
a standardowy child alert trwa 12 godzin. Komunikat powinien zawierać najważniejsze
informacje, przedstawione w sposób zwięzły i czytelny. Najważniejsze informacje, które mogą
przyczynić się do rozpoznania zaginionej osoby to przede wszystkim opis ubioru, cechy
charakterystyczne, okoliczności zaginięcia. W Polsce platforma obsługiwana jest przez
ekspertów Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komedy Głównej Policji.
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Ilustracja 2. Komunikat child alert
Źródło: http://www.childalert.pl/cha/przylacz-sie/2711,Jak-pomoc.htmla, dostęp z dnia 10.04.2019 r.

Podsumowanie
Zaginięcia osób to jeden z większych problemów XXI w. Informacja ma doniosłe znaczenie
w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Czas jaki minął od zaginięcia osoby do złożenia
zawiadomienia o zaginięciu osoby, a także zakres czynności podjętych w celu odnalezienia
zaginionej osoby ma ogromne znaczenie. To w zależności od informacji dotyczących
okoliczności zaginięcia służby ratownicze dokonują zakwalifikowania zdarzenia do jednego
z trzech poziomów poszukiwania. Odpowiedni zakres działań poszukiwawczych daje
największą szansę na odnalezienie osoby zaginionej. Niejednokrotnie także zdarza się,
że skuteczna okazuje się informacja przekazana społeczeństwu. Jednym z takich narzędzi jest
child alert. System niezwłocznego informowania jak największej liczby osób o zaginięciu
dziecka. Wykorzystanie tego narzędzia znacząco ułatwia odnalezienie zaginionego dziecka.
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THE IMPORTANCE OF INFORMATION IN THE CONTEXT OF MISSING PEOPLE
Summary: Nowadays, disappearance of people is big social problem. The scale of this occurrence has been
at high social problem for several years. It turns out that – in case of the loss of person – the information is of great
importance. The author of the text presents theoretical approach of the problem by presenting the essence of the
occurrence and also analyzes statistical data of missing people. This text indicates the theoretical aspects of the
notification about the missing person and using an alert to find a missing child.
Keywords: disappearance, searching, information, notice, child alert.
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Ewa Milczarek174
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO JEDNOSTKI W INTERNECIE
Streszczenie: Problematyka bezpieczeństwa informacyjnego jednostek wzrasta ze względu na masowe
wykorzystywanie Internetu. Z punktu widzenia relacji państwo – jednostka bezpieczeństwo informacyjne
rozpatrywać będziemy w kontekście:
− Ograniczeń praw i wolności obywatela w celu zachowania bezpieczeństwa;
− Prawo do poczucia bezpieczeństwa informacyjnego obywateli;
− Ochrona bezpieczeństwa informacyjnego jednostki.
Podstawowym celem badawczym artykułu jest zarysowanie problematyki ochrony bezpieczeństwa
informacyjnego jednostki w kontekście jego znaczenia dla realizacji praw obywatela i prawidłowego
funkcjonowania państwa oraz ograniczenia praw i wolności obywateli w celu ochrony bezpieczeństwa
informacyjnego. W pracy zastosowano kilka metod badawczych. Podstawowa metoda badawcza oparta jest na
analizie materiału normatywnego. Przeprowadzono także analizę i ocenę poglądów sformułowanych w krajowej
i zagranicznej literaturze przedmiotu.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo informacyjne, prawa podmiotowe, prawo UE, dezinformacja.

Wprowadzenie
Od lat 70. XX wieku wraz z przełomem technologicznym na całym świecie trwa faza
społeczno-gospodarcza zwana rewolucją informatyczną. Charakteryzuje się ona wzrostem
uzależnienia sfery gospodarczej, politycznej, społecznej, psychologicznej i ekologicznej
od informacji. Technologia informacyjna stała się bardziej dostępna oraz usprawniła wszystkie
środki komunikowania i wykorzystywana jest w każdej sferze życia.
Konrad Prandecki charakteryzuje rewolucję informacyjną jako „szybką i fundamentalną,
społeczną, ekonomiczną oraz kulturową zmianę w zakresie dostępu do informacji. Jej cechą
charakterystyczną jest powszechność pozyskiwania, przetwarzania i przesyłania informacji,
w skali i prędkości niespotykanej wcześniej”175. Informacja stanowi obecnie jeden
ze strategicznych zasobów współczesnych państw i organizacji.
Zmiany o charakterze społecznym doprowadziły do powstania „społeczeństwa
informacyjnego”. Pojęcie to stworzone zostało w 1963 r. przez japońskiego ekonomistę Tadao
Umesao176. Społeczeństwo informacyjne to nowy system społeczeństwa kształtujący się
w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją,
jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w
przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik
gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji.177
Jak wskazuje OECD „społeczeństwo informacyjne może zostać znalezione na przecięciu,
kiedyś odrębnych, przemysłów: telekomunikacyjnego, mediów elektronicznych
Dr, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet
Szczeciński.
175
K. Prandecki, Rewolucja informacyjna –wyzwania przyszłości, Cywilizacja informacyjna – możliwe
scenariusze rozwoju, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 12.01.2015 r. www.pte.pl/pliki/1/282/Cywilizacja
_informacyjna_KP.pdf (dostęp 01.04.2019 r.).
176
M. Leszczyńska, Współczesny model rozwoju społecznego z perspektywy rewolucji informacyjnej, Nierówności
społeczne a wzrost gospodarczy 2011/23 s. 126.
177
N.N.: ePolska - Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006 (wersja robocza),
Ministerstwo Łączności, Warszawa 2001.
174
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i informatycznego, bazujących na paradygmacie cyfrowej informacji. Jedną z wiodących sił
jest stale rosnąca moc obliczeniowa komputerów oferowanych na rynku, której towarzyszą
spadające ceny. Innym elementem jest możliwość łączenia komputerów w sieci, pozwalająca
im na dzielenie danych, aplikacji a czasami samej mocy obliczeniowej, na odległości tak małe
jak biuro i tak duże jak planeta. Ten podstawowy model rozproszonej mocy obliczeniowej
i szybkich sieci jest sednem społeczeństwa informacyjnego”178.
W kontekście gospodarczym odzwierciedlenie znaczenia informacji znajdziemy
w koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD) i Bank Światowy określają, że gospodarka oparta na wiedzy oznacza model
gospodarczy, w którym „wiedza jest tworzona, pozyskiwana, przekazywana i wykorzystywana
efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje, jednostki i społeczności. Nie jest ograniczona
do przemysłów zaawansowanych technologii lub technologii informacyjnotelekomunikacyjnych, ale stanowi podstawę analiz politycznych w dziedzinie edukacji,
infrastruktury informacyjnej i systemów innowacji”179.
Uzależnienie wszystkich sfer życia od informacji implikuje zwiększenie znaczenia
bezpieczeństwa informacji dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństw.
Pojęcie bezpieczeństwa informacji
Jak wskazuje norma PN-ISO/IEC 27001:2007 „bezpieczeństwo informacji to zachowanie
poufności, integralności i dostępności informacji; dodatkowo mogą być brane pod uwagę inne
własności, takie jak autentyczność, rozliczalność, nieprzeczalność i niezawodność”180.
Włodzimierz Felher charakteryzuje bezpieczeństwo informacji jako „stan i proces w ramach
którego zapewnia się w całym cyklu życia informacji (powstanie, przekazanie, przetworzenie,
kopiowanie, wykorzystywanie, przechowywanie, gromadzenie, niszczenie), osiąganie
i utrzymywanie z uwzględnieniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa na pożądanych
przez podmiot poziomie, takich jej fundamentalnych właściwości jak: dostępność, użyteczność,
integralność i poufność”181.
Bezpieczeństwo informacji jest składową bezpieczeństwa informacyjnego. Informację
najpierw należy pozyskać, dopiero w trakcie jej przechowywania, przetwarzania i przesyłania
chronić182. Bezpieczeństwo informacyjne rozpatrywane może być po kątem bezpieczeństwa
państwa, bezpieczeństwa przedsiębiorstw i innych organizacji, bezpieczeństwa jednostki.
Krzysztof Liedel scharakteryzował „bezpieczeństwo informacyjne” jako ochronę
informacji przed niepożądanym (przypadkowym lub świadomym) ujawnieniem, modyfikacją,
zniszczeniem lub uniemożliwieniem jej przetwarzania183. W kontekście funkcjonalnym
Za J. Kreft, Społeczeństwo informacyjne- podejście krytyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
nr 703; Ekonomiczne problemy usług nr 88, 2012 r., s. 755.
179
C. Dahlman, T. Anderson, Korea and the Knowledge-based Economy: Making the Transition, Washington
2000, World Bank and OECD, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13845 License: CC BY 3.0
IGO (dostęp 01.04.2019 r.).
180
PN-ISO/IEC 27001:2007, Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania
bezpieczeństwem informacji – Wymagania, Warszawa 2007, s. 9.
181
W. Fehler, O pojęciu bezpieczeństwa informacyjnego, (w:) Bezpieczeństwo informacyjne w XXI w.
red. M. Kubiak, S. Topolewski, Warszawa 2016, s. 30.
182
K. Liderman, Bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa 2012, s. 22.
183
K. Liedel, Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa
narodowego, Toruń 2008, s. 19.
178
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bezpieczeństwo informacyjne stanowi zbiór działań, metod, procedur, podejmowanych przez
uprawnione podmioty, zmierzających do zapewnienia integralności gromadzonych,
przechowywanych i przetwarzanych zasobów informacyjnych, poprzez zabezpieczenie ich
przed niepożądanym, nieuprawnionym ujawnieniem, modyfikacją, zniszczeniem184.
Celem zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego jest zapewnienie stabilnej pracy systemu
informacyjnego, poufności przetwarzanych informacji, ochronę przed modyfikacją oraz
minimalizację kosztów generowanych przez atak na system informatyczny lub próbę takiego
ataku185.
Włodzimierz Fehler uważa, że dotychczas funkcjonujące definicje nie obrazują
złożoności problematyki bezpieczeństwa informacyjnego. Scharakteryzował on omawiane
pojęcie jako „proces i stan w ramach których zapewniania jest swoboda dostępu, gromadzenia,
przetwarzania i przepływu wysokiej jakości informacji (osiągniętej przez merytoryczną
selekcję) połączone z racjonalnym, prawnym i zwyczajowym wyodrębnianiem kategorii
podlegających ochronie bądź reglamentacji, ze względu na bezpieczeństwo podmiotów,
których one dotyczą”186.
Eugeniusz Nowak i Maciej Nowak wśród warunków niezbędnych do osiągnięcia
i utrzymania bezpieczeństwa wymienili187:
• Nieskrępowany dostęp do informacji publicznych;
• Zapewnienie wysokiej jakości informacji będących w dyspozycji organów państwa;
• Poszanowanie i ochronę prawa obywateli do prywatności;
• Niezakłócony przepływ informacji w państwie oparty o nowoczesną i sprawną
infrastrukturę teleinformatyczną;
• Skuteczną ochronę informacji niejawnych i danych osobowych.
Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego państwa a prawa jednostki
Zapewnienie bezpieczeństwa, zarówno państwa jak i obywateli, to podstawowy obowiązek
państwa. Jerzy Zaborowski wskazuje, że bezpieczeństwem publicznym jest taki stan państwa,
który pozwana na prawidłowe funkcjonowanie organizacji państwowej, zapewnia możliwość
realizacji interesów oraz zachowania życia i zdrowia obywateli przy pełnej możliwości
korzystania ze wszystkich praw zagwarantowanych w Konstytucji 188. Sąd Najwyższy
na początku lat 90. XX w. określił bezpieczeństwo publiczne „całość porządku i urządzeń
społecznych chroniących obywateli przed zjawiskami groźnymi dla życia, zdrowia lub
zagrażającymi poważnymi stratami w gospodarce narodowej.”189 Indywidualny wymiar
bezpieczeństwa znaleźć można w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności, która w art. 3 stanowi, że „każdy człowiek ma prawo do życia, wolności
i bezpieczeństwa swej osoby”190.
P. Potejko, Bezpieczeństwo informacyjne, [w:] K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.),
Bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2009, s. 194.
185
J. Janczak, A. Nowak -Bezpieczeństwo informacyjne. Wybrane problemy, Warszawa 2013.
186
W. Fehler, O pojęciu bezpieczeństwa informacyjnego… op. cit., s. 29-30.
187
E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011, s. 103.
188
J. Zaborowski, Administracyjno-prawne ujęcie pojęć bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny,
Zeszyty Naukowe SW nr 41, Warszawa 1985 r., s. 85.
189
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 1993 r. I KZP 30/93, OSNKW, 1994 r. nr 1-2, poz. 6.
190
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) przyjęta
i proklamowana w dniu 10 grudnia 1948 r.
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Konstytucja RP do kwestii bezpieczeństwa publicznego odnosi się kilkukrotnie.
W art. 5 Konstytucji RP wyrażony jest obowiązek państwa do ochrony wolności i prawa
człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli. Art. 146 Konstytucji RP ustęp 4 pkt. 7
stanowi, że na zasadach określonych w Konstytucji i innych ustawach Rada Ministrów ma
obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Kwestia bezpieczeństwa jest
poruszana również w art. 126 ust. 2 dotyczącym czuwania przez prezydenta RP nad
przestrzeganiem prawa konstytucyjnego, ale także stania na straży suwerenności
i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.
Bezpieczeństwo informacyjne w kontekście szczególne znaczenie ma dla obronności
państwa. Definicję w kontekście bezpieczeństwa narodowego znajdziemy w słowniku nowych
pojęć z zakresu bezpieczeństwa: „transsektorowy obszar bezpieczeństwa, którego treść (cele,
warunki, sposoby, środki) odnosi się do środowiska informacyjnego (w tym cyberprzestrzeni)
państwa; proces, którego celem jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania państwa
w przestrzeni informacyjnej poprzez panowanie we własnej, wewnętrznej, krajowej infosferze
oraz efektywną ochronę interesów narodowych w zewnętrznej (obcej) infosferze. Osiąga się to
poprzez realizacje takich zadań jak: zapewnienie adekwatnej ochrony posiadanych zasobów
informacyjnych oraz ochrony przed wrogimi działaniami dezinformacyjnymi
i propagandowymi (w wymiarze defensywnym) przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do
prowadzenia wobec ewentualnych przeciwników (państw lub innych podmiotów) działań
ofensywnych w tym obszarze. Zadania te konkretyzowane są w strategii (doktrynie)
bezpieczeństwa informacyjnego (operacyjnej i preparacyjnej), a dla ich realizacji utrzymuje się
i rozwija odpowiedni system bezpieczeństwa informacyjnego”191. W Strategii Bezpieczeństwa
Narodowego RP z 2014 r. określono, że zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego państwa
odbywa się poprzez „zapobieganie uzyskaniu nieuprawnionego dostępu do informacji
niejawnych i ich ujawnianiu, zapewnienie personalnego, technicznego i fizycznego
bezpieczeństwa informacji niejawnych, akredytację systemów teleinformatycznych służących
przetwarzaniu tych informacji; zapewnienie realizacji funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa
w celu umożliwienia międzynarodowej wymiany informacji niejawnych”192. Rolą państwa jest
nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego państwa pod kątem obronności,
ale również stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy. Jak wskazuje Marcin Nowiński „bezpieczeństwo narodowe jest pojęciem
o najszerszym zakresie przedmiotowym, które obejmuje również inne rodzaje bezpieczeństwa
jak: bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz bezpieczeństwo
zewnętrzne”193.
Jednym z narzędzi zachowania bezpieczeństwa państwa jest ograniczanie praw
i wolności obywateli. Ograniczenia praw i wolności ze względu na bezpieczeństwo mogą
przybierać różne formy. Od ograniczenia wolności poruszania się, zrzeszania się czy izolację
(Mini) Słownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego; Propozycje nowych terminów z dziedziny
bezpieczeństwa; https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn-propozy/6035,MINISL
OWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html (dostęp 08.04.2019 r.).
192
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014, http://www.bbn. gov.pl/ftp/ SBN%
20RP.pdf (dostęp 08.04.2019 r.), s. 35.
193
M. Nowiński, Pojęcie bezpieczeństwo narodowe w prawie europejskim i międzynarodowym w kontekście
uprawnień służb specjalnych, (w:) Uprawnienia służb specjalnych z perspektywy współczesnych zagrożeń
bezpieczeństwa narodowego, red. P. Barczaniuk, Warszawa 2017, s. 11.
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obywatela. Bezpieczeństwo informacyjne obejmować będzie ochronę dostępu osób
postronnych do informacji strategicznych dla państwa, dlatego najczęściej ograniczenia praw
i wolności obywateli będą przybierać postać ograniczenia swobodnego dostępu do informacji.
Zarówno polski, jak i międzynarodowy system prawny dopuszcza ograniczenie praw
i wolności obywateli w celu ochrony bezpieczeństwa. Międzynarodowy Pakt Praw
Obywatelskich i Politycznych ONZ194 w art. 12 stanowi, że „wymienione wyżej prawa nie
mogą podlegać żadnym ograniczeniom, z wyjątkiem tych, które są przewidziane przez ustawę,
są konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwowego, porządku publicznego, zdrowia lub
moralności publicznej, albo praw i wolności innych i są zgodne z pozostałymi prawami
uznanymi w niniejszym Pakcie.” Pakt kilkukrotnie odnosi się do kwestii bezpieczeństwa195.
Zgodnie z art. 31 ust 1 Konstytucji RP196 ograniczenia praw i wolności mogą być ustanawiane
tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub
porządku publicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej,
albo wolności i praw innych osób, przy czym ustanowione ograniczenia nie mogą naruszać
istoty ograniczanego prawa czy wolności. Jak zauważa Trybunał Konstytucyjny „każde
ograniczenie praw i wolności jednostki musi być w pierwszej kolejności oceniane
w płaszczyźnie pytania, czy było ono konieczne, czyli – innymi słowy, czy tego samego celu
(efektu) nie można było osiągnąć przy użyciu innych środków, mniej uciążliwych dla
obywatela, bo słabiej (bardziej płytko) ingerujących w sferę jego praw i wolności.
Organy państwowe, ograniczając prawa człowieka, nie mogą naruszać fundamentalnej zasady
równości szans w życiu politycznym. Żadne inne przesłanki nie stanowią podstawy
do ograniczania praw człowieka.” Artykuł 31 ust 3. ustawy zasadniczej wzorowany jest
na klauzulach ograniczających, zamieszczonych w Międzynarodowym Pakcie Praw
Obywatelskich i Politycznych (art. 12 ust. 3, art. 14 ust. 1, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 2, art. 21,
art. 22 ust 2) oraz europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
(art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 2).
Dezinformacja w Internecie
W kontekście ochrony bezpieczeństwa informacyjnego jednostki i organizacji przytoczyć
można definicję Leszka F. Korzeniowskiego, który wskazuje, że bezpieczeństwo informacyjne
podmiotu (człowieka i organizacji) należy rozumieć jako „możliwość pozyskania dobrej
jakości informacji oraz ochrony posiadanej informacji przed jej utratą”197. Wolność możemy
rozumieć jako „zdolność bytu czy też podmiotu do samodzielności w zakresie sposobu
postrzegania świata oraz podejmowania decyzji i ich wykonywania”198. Nie ulega wątpliwości,
że postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości, a w konsekwencji podejmowanie
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia
1966 r., Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167.
195
Art. 4, art. 9, art. 13, art. 14 ust. 1, art. 18 ust. 3, art 19 ust. 3 pkt b, art 21, art. 22.
196
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe
w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
197
L. F. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2012, s. 147.
198
A. Ławniczak, Zasada poszanowania wolności i jej ograniczenia (w:) Wolności i prawa jednostki w Konstytucji
RP, Tom 1, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, red. M. Jabłoński,
Warszawa 2010, s. 367.
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i wykonywanie decyzji zależne są od informacji, które jednostka posiada o otaczającym
ją świecie. Internet stanowi obecnie stale rosnące źródło informacji199. Możliwości
kontrolowania prawdziwości i poprawności treści w Internecie są zdecydowanie ograniczone.
Określone cechy bezpieczeństwa informacji, takie jak autentyczność, rozliczalność,
nieprzeczalność i niezawodność są trudne do osiągnięcia w sieci. Warunki takie, w których
ciężko jest ustalić autentyczność przedstawianych informacji, ich źródło oraz autorstwo, oraz
przede wszystkim nieformalne kanały dystrybucji (jak social media) w praktyce
uniemożliwiają weryfikację informacji. Stwarza to warunki sprzyjające prowadzeniu działań
dezinformacyjnych. Dezinformacja to celowe działanie, gdzie „nieprawdziwa informacja jest
przekazywana po to, aby osiągnąć określony efekt, dać odbiorcy wiedzę pozorną, bezużyteczną
lub wręcz szkodliwą, która następnie posłuży do podejmowania przez wspomnianego odbiorcę
błędnych decyzji, korzystnych z punktu widzenia podmiotu dezinformującego”200. Nie ulega
wątpliwości, że działania dezinformacyjne uderzają wolność jednostek, które pod wpływem
fałszywych informacji mogą kształtować swoje poglądy oraz zachowania.
W systemach demokratycznych, w związku z dużą rolą obywateli w kreowaniu obsady
stanowisk i realizowanej polityki państwowej, kluczowe znaczenie ma zachowanie
bezpieczeństwa informacyjnego obywateli. Analizując rosyjski model operacji wpływu
zastosowanie komunikacji precyzyjnie adresowanej (przy samodzielnie uzyskiwanych danych
z rozpoznania i profilowania odbiorców, w tym profilowania przez aktywną komunikację)
uwidaczniają się możliwości wpływu na procesy decyzyjne grup i jednostek201. Negatywne
efekty działań dezinformacyjnych uzewnętrzniły się m.in. w sprawie głosowania nad wyjściem
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej czy wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych
w 2016 r.202.
Ze względu na zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemów
demokratycznych i debaty publicznej w Unii Europejskiej rozpoczęto pracę nad
zniwelowaniem negatywnych skutków potencjalnych działań dezinformacyjnych.
Podstawowym celem działań ma być zwiększanie wykrywalności, które realizowane będzie
przez Grupę zadaniową ds. komunikacji strategicznej - komórkę UE ds. Syntezy Informacji
o Zagrożeniach Hybrydowych w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych. Stworzony
zostanie specjalny system wczesnego ostrzegania, aby ułatwić instytucjom UE i państwom
członkowskim wymianę danych i ocen kampanii dezinformacyjnych oraz informowanie
w czasie rzeczywistym o zagrożeniach związanych z dezinformacją. Zakłada się także
zwiększenie współpracy z platformami internetowymi w zakresie zapewnienia przejrzystości
w reklamy politycznej, zwiększenie wysiłków na rzecz zamykania aktywnych fałszywych kont,
87% mieszkańców UE ma dostęp do Internetu; Badania aktywności Polaków w Interenecie wskazują,
że korzystają z niego głównie w celu czytania gazet (60,3%), wyszukiwania informacji o usługach (58,4%),
wyszukiwania informacji związanych ze zdrowiem (45,0%). Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo
Informacyjne w Polsce; Wyniki badań statystycznych z lat 2013-2017 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/naukai-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/
200
T. Kacała, Dezinformacja i propaganda w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, Przegląd Prawa
Konstytucyjnego Nr 2 (24)/2015, s. 51.
201
K. Basaj, Dezinformacja, czyli sztuka manipulacji, Biuletyn kwartalny Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
25/2018, s. 14-17.
202
Por. R. Faris, H. Roberts, B. Etling, N. Bourassa, E. Zuckerman, Y. Benkler, Partisanship, Propaganda, and
Disinformation: Online Media and the 2016 U.S. Presidential Election, Berkman Klein Center Research
Publication 2017-6.
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znakowanie interakcji nieprowadzonych przez człowieka oraz współpracę z podmiotami
weryfikującymi fakty i naukowcami w celu wykrywania kampanii dezinformacyjnych
i zwiększenia widoczności i upowszechnienia sprawdzonych treści. Wspierane mają być
również krajowe multidyscyplinarne zespoły niezależnych naukowców i podmiotów
weryfikujących fakty, aby wykrywać i ujawniać kampanie dezinformacyjne we wszystkich
portalach społecznościowych203.
Podsumowanie
Podsumowując, problematyka ochrony bezpieczeństwa informacyjnego jednostek i ochrona
przed dezinformacją będzie bez wątpienia coraz ważniejszych elementem strategii
bezpieczeństwa informacyjnego państw. Ostatnie lata przyniosły nam rozwój nowych zagrożeń
dla bezpieczeństwa informacyjnego. Rozwój znaczenia bezpieczeństwa informacyjnego jest
ściśle związany z postępem technologicznym. Instytucje państwowe muszą zweryfikować
swoją rolę jako organizacji życia społecznego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
informacyjnego jednostki.
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CONTEMPORARY CHALLENGES OF INFORMATION SECURITY ON THE INTERNET
Summary: The issue of information security of individuals increases due to the mass use of the Internet. In this
paper information security will be considered in the context of:
• Restrictions on the rights and freedoms of citizens for the sake of safety;
• The right to feel the information security;
• Protection of the information security of the citizen;
The basic research goal of the article is to outline the issues of protection of the information security of the
individual in the context of its importance for the implementation of citizen's rights and proper functioning of the
state and limitation of citizens' rights and freedoms to protect information security. Several research methods have
been used in the work. The elementary research method is based on the analysis of normative material. An analysis
and assessment of views formulated in the national and foreign literature on the subject were also carried out.
Key words: information security, subjective rights, EU law, disinformation.
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Mariusz Osypiuk204
WPŁYW CYBERTERRORYZMU NA BEZPIECZEŃSTWO
INFORMACJI W POLSCE
Streszczenie: Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie wpływu cyberterroryzmu na bezpieczeństwo
informacji w Polsce. W celu właściwego ujęcia tematu, na wstępie przeanalizowano definicje cyberterroryzmu
w ujęciu kilku autorów z Polski i zagranicy, a także terminy wykorzystywane przez wybrane służby.
Zaprezentowano specyfikę działania cyberterrorystów, a także przedstawiono przykładowe sposoby ich działania.
Zaprezentowano wyniki badań opinii społecznej na temat zagrożenia cyberterroryzmem w Polsce, a także
prognozy ekspertów, co do rozwoju tego zjawiska. Przedstawione zostały główne determinanty warunkujące
zagrożenie cyberterroryzmem w Polsce. Przeanalizowano funkcjonowanie systemu zapobiegania zjawiska
cyberterroryzmu w polskich aktach prawnych. Wskazano główne cele i zadania ujęte w Strategii
Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022 i innych dokumentach strategicznych.
Słowa kluczowe: cyberterroryzm, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, Polska.

Wstęp
Artykule wyjaśnione zostanie pojęcie cyberterroryzmu. Przedstawione zostaną wybrane
metody działania cyberterrorystów oraz możliwe skutki tego typu ataków. Omówione zostaną
wybrane akty prawa polskiego odnoszące się do tego zjawiska, a także zaprezentowane wyniki
badań opinii publicznej odnoszące się do skali zagrożenia.
Część teoretyczna artykułu
Cyberterroryzm powstał z działalności terrorystycznej, która przeniosła się do nowego obszaru
działania – cyberprzestrzeni. Definiuje się ją jako cyfrową przestrzeń przetwarzania i wymiany
informacji tworzoną przez systemy i sieci teleinformatyczne wraz z powiązanymi między nimi
użytkownikami. W cyberprzestrzeni funkcjonują m.in. systemy, sieci, bazy danych,
telekomunikacja elektroniczna i inne. W 2016 r. na szczycie NATO w Warszawie podjęto
decyzję o uznaniu cyberprzestrzeni za piątą płaszczyznę pola walki205 (wcześniej funkcjonujące
to ląd, morze, powietrze, przestrzeń kosmiczna).
Cyberterroryzm jest zjawiskiem, które w opinii wielu ekspertów z roku na rok wywołuje
coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji w Polsce i na całym świecie.
Do najczęstszych celów ataków należy zaliczyć rządowe strony internetowe, infrastrukturę
bankową i krytyczna oraz portale dużą liczbą użytkowników. W związku z powyższym władze
RP są zobowiązane do podejmowania działań zmierzających do przeciwdziałania temu
zjawisku.

Doktorant w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie (UMCS). Absolwent Finansów i rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym UMCS
oraz Stosunków międzynarodowych na Wydziale Politologii UMCS. Zainteresowania badawcze: polityka
antyterrorystyczna, cyberterroryzm.
205
W komunikacie końcowym szczytu ustalono, iż: cyberataki stanowią oczywiste wyzwanie dla bezpieczeństwa
sojuszu i mogą być równie szkodliwe dla współczesnych społeczeństw co ataki konwencjonalne; cyberobrona jest
częścią podstawowych zadań obrony zbiorowej NATO; NATO posiada mandat do obrony w cyberprzestrzeni
uznanej za obszar działań, w którym musi się bronić równie skutecznie jak w pozostałych płaszczyznach.
204

93

BEPIECZEŃSTWO W ERZE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. WYZWANIA W SFERACH KULTURY, MARKETINGU I GOSPODARKI

Czym jest cyberterroryzm?
Pojęcie cyberberterrozymu funkcjonuje w międzynarodowej przestrzeni publicznej od lat
70-tych XX wieku, gdy odnotowane zostały pierwsze próby hakerstwa. Po raz pierwszy
cyberterroryzm w oficjalnym dokumencie został ujęty w szwedzkim raporcie z 1979 r.,
który opisywał zagrożenia komputerowe. Pomimo kilkudziesięciu lat funkcjonowania nie
udało się wypracować uniwersalnej definicji cyberterroryzmu. W analizowanej literaturze
przedmiotu funkcjonuje ich wiele.
Do najczęściej wykorzystywanych należy zaliczyć definicję Jamesa Lewisa,
który określa cyberterroryzm jako „wykorzystanie sieci komputerowych jako narzędzia
do sparaliżowania lub poważnego ograniczenia możliwości efektywnego wykorzystania
struktur narodowych (takich jak energetyka, transport, instytucje rządowe itp.),
bądź do zastraszenia czy wymuszenia na rządzie lub społeczeństwie określonych działań”206.
D. Dennig definiuje cyberterroryzm jako „groźbę lub bezprawny atak wymierzony
w system informatyczny lub zgromadzone dane, w celu zastraszenia bądź wymuszenia
na władzach państwowych lub jej przedstawicielach ustępstw lub oczekiwanych zachowań,
w celu wsparcia określonych celów np. politycznych. Aby działania takie zostały
zakwalifikowane jako terroryzm informacyjny, atak powinien powodować znaczne straty
lub takie skutki, które wywołują powszechne poczucie strachu”207.
M. Pollitt określa cyberterroryzm jako „skryty, politycznie motywowany atak przeciwko
informacji, systemom lub programom komputerowym, bazom danych, których efektem jest
przemoc przeciwko celom niewojskowym realizowanym prze grupy ponad narodowe”208.
K. Liedel definiuje cyberterroryzm jako groźbę ataku lub atak na systemy informacyjne,
sieci, komputery motywowany poglądami politycznymi mający na celu naruszenie
lub zniszczenie infrastruktury, zastraszenie, zmuszenie władz państwowych do określonych
działań politycznych i społecznych w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu209.
Według E. Lichockiego cyberterroryzm to „przemyślany, motywowany politycznie
lub militarnie atak lub jego groźba ataku na systemy teleinformatyczne oraz zgromadzone dane
w celu sparaliżowania lub poważnego zniszczenia infrastruktury krytycznej państwa oraz
zastraszenia i wymuszenia na rządzie lub społeczności daleko idących polityczno-militarnych
działań. Cyberatak może być przeprowadzony jako część większej polityczno-militarnej akcji
lub samodzielnego ataku”210. Lichocki dodaje, że cyberterroryzm stanowi także świadome
wykorzystanie systemów teleinformatycznych oraz globalnej sieci Internet przez organizacje
terrorystyczne do propagandy, rekrutacji, komunikacji, mobilizacji, zbierania informacji
o potencjalnych celach ataku, planowania i koordynacji akcji oraz szeroko pojętej
dezinformacji i walki psychologicznej.
Według amerykańskiego US National Infrastructure Protection Centre cyberterroryzm
to „akt kryminalny popełniony przy użyciu komputera i możliwości telekomunikacyjnych,
206

J.A. Lewis, Assessing the risk of cyber terrorism, cyber war and other cyber threats, Waszyngton 2002, s. 1.
D. Denning, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Warszawa 2002, s. 79.
208
M. Pollitt, Cyberterrorism – Fact or Fancy?, Computer Fraud & Security Volume 1998, [online]
https://www.sciencedirect.com/journal/computer-fraud-and-security/vol/1998/issue/2, (15.07.2019).
209
K. Liedel, Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa
narodowego, Toruń 2014, s. 16.
210
E. Lichocki, Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożeń dla bezpieczeństwa, w: Transnarodowe obszary
bezpieczeństwa narodowego, red. K. Liedel, Warszawa 2011, s. 71.
207
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powodujący użycie siły, zniszczenia i/lub przerwanie świadczenia usług dla wywołania strachu,
poprzez wprowadzenie zamieszania lub niepewności w danej społeczności, w celu wpływania
na rządy, ludność, aby wykorzystać ich reakcję dla osiągnięcia określonych celów
politycznych, społecznych, ideologicznych lub programu terrorystów”. Z kolei Federalne Biuro
Śledcze (FBI) określa cyberterroryzm jako „obmyślony i politycznie umotywowany
akt przemocy wymierzony przeciwko informacjom, programom, systemom komputerowym
lub bazom danych, które mając charakter niemilitarny, a przeprowadzone zostały przez ponad
narodowe lub narodowe grupy terrorystyczne”211.
Podsumowując powyższe definicje należy stwierdzić, iż brak jest jednej powszechnej
i uniwersalnej definicji cyberterroryzmu. Zaprezentowane definicje są częściowo rozbieżne.
Analizując
cechy
wspólne
zaprezentowanych
definicji
możemy
stwierdzić,
iż o cyberterroryzmie mówimy wówczas, gdy mamy do czynienia z atakiem na sieci
teleinformatyczne lub urządzenia elektroniczne, który jest motywowany względami
politycznymi lub ideologicznymi mający na celu zastraszenie i wymuszenie na rządzie lub
dużej grupie osób daleko idących działań.
Często spotykanym błędem jest utożsamianie cyberterroryzmu z cyberprzestępczością,
która nie ma podtekstu politycznego. Błędne jest również równoważenie cyberterroryzmu
z haktywizmem, czyli osłabianiem normalnego funkcjonowania sieci teleinformatycznych do
celów społeczno-propagandowych takich jak promowanie i wyrażanie opinii na tematy
dotyczące m.in. praw człowieka, wolności słowa czy braku cenzury w mediach212.
Analizując metodologię działań cyberterrorystów w cyberprzestrzeni można wskazać
6 kategorii wrogich działań213:
1. skanowanie (scanning) – wyszukiwanie słabych punktów systemu, najczęściej poprzez
skanowanie portów i śledzenie ruchów w sieci mające na celu znalezienie przestrzeni
przez którą możliwe jest przeprowadzenie ataku. Na tym etapie nie są podejmowane
próby przejęcia kontroli nad systemem;
2. naruszenie systemu (intrusion) – uzyskanie dostępu do systemu komputera, zazwyczaj
wykorzystuje się do tego słabe zabezpieczenie systemów;
3. gromadzenie danych (data collection) – gromadzenie danych prywatnych, które nie są
udostępniane publicznie. Może występować bez naruszenia systemu np. poprzez
monitorowanie komunikacji, wywiadu sygnałowego;
4. cyberatak – zewnętrzne działanie w cyberprzestrzeni mające na celu zakłócenie
funkcjonowania lub zniszczenia danych bądź systemu;
5. cyberkontatak – zewnętrzne cyberoperacje mające na celu powstrzymanie wrogich
działań agresora, poprzez wpływanie na jego systemy komputerowe;
6. cybersiła (cyber force) – cyberataki wywołujące znaczące konsekwencje fizyczne,
które w tradycyjnym konflikcie zbrojnym (na podstawie prawa międzynarodowego)
mogłyby zostać uznane za „użycie siły”214.
211

http://www.nopc.gov./publication/highlight/2001/highlight-01-06. htm, (23.05.2019).
P. Krapp, Terror and Play, or What was Hacktivism? Grey Room 21, 2005, https://www.researchgate.net/
publication/238425073_Terror_and_Play_Or_What_Was_Hacktivism, (17.05.2019).
213
R. Belk, M. Noyes, On the use of offensive Cyber Capabilities. A policy analysis on Offensive US Cyber Policy,
2012, s. 42-110.
214
P. Piasecka, Cyberprzestrzeń jako źródło zagrożeń asymetrycznych – wyzwania i rekomendacje, Warszawa
2017, s. 46-47.
212
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W jaki sposób dochodzi do ataków ceberterrorystycznych?
Cyberataki mogą być inspirowane przez wrogie ośrodki rządowe, podległe im instytucje
zarówno cywilne jak i wojskowe, a także różnego rodzaju organizacje terrorystyczne. Do tego
typu działań najczęściej wykorzystywane jest złośliwe oprogramowanie oraz różnego rodzaju
wirusy komputerowe. Aplikowanie takich programów może następować poprzez sieć
teleinformatyczną, przenośne dyski flash i wszelkiego rodzaju urządzenia, które są podłączane
do komputerów i innego sprzętu wykorzystującego oprogramowanie. Po zainfekowaniu
urządzenia twórca takiego oprogramowania może, w zależności od typu wirusa np. uzyskać
dostęp do wszelkich informacji przetwarzanych na naszym urządzeniu, a nawet przejąć
całkowicie kontrolę nad jego sterowaniem. Waga problemu wzrasta, gdy dochodzi przejęcia
kontroli nad infrastrukturą krytyczną215, co może znacząco utrudniać funkcjonowanie państwa.
Ataki cyberterrorystyczne z użyciem sieci teleinformatycznych charakteryzują się
w szczególności216:
− anonimowością sprawców;
− trudnościami w identyfikacji obszaru, z którego dokonano ataki;
− niskie koszty ataku w porównaniu do tradycyjnego zamachu terrorystycznego;
− relatywnie łatwy do przeprowadzenia;
− duża siła rażenia.
Do głównych czynników, które wpływają na zwiększone zagrożenie atakami
cyberterrorystycznymi w Polsce należy zaliczyć:
− znaczny stopień zinformatyzowania infrastruktury krytycznej w Polsce;
− duży odsetek osób korzystających z bankowości elektronicznej;
− uczestniczenie sił zbrojnych RP w misjach stabilizacyjnych m.in. w Afganistanie i Iraku.
W konsekwencji tych działań Polska weszła do grupy potencjalnych celów
międzynarodowych organizacji cyberterrorystycznych;
− Polska jest celem ataków obcych służb wywiadowczych m.in. rosyjskich.
Sieci teleinformatyczne i telekomunikacyjne oraz ich zasoby są szczególnie podatne
na zagrożenia. Ich obecność niemal we wszystkich płaszczyznach funkcjonowania, staje się
coraz większym wyzwaniem dla funkcjonowania państwa. Infrastruktura komunikacji
elektronicznej umożliwia, a coraz częściej staje się niezbędnym narzędziem do kierowania
i dowodzenia różnymi instytucjami bezpieczeństwa, a nawet państwami. W związku
z powyższym sieci teleinformatyczne i telekomunikacyjne są szczególnie zagrożone atakami
ze strony terrorystów. Wspólnymi mianownikami terroryzmu i cyberterroryzmu jest przede
wszystkim czynnik polityczny, używanie przemocy, a także fundamentalizm. Oba pojęcia
Infrastruktura krytyczna (IK) to rzeczywiste i cybernetyczne systemy (obiekty, urządzenia bądź instalacje)
niezbędne do minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa. Nie każdy strategiczny obiekt należy
do infrastruktury krytycznej (IK).O tym czy dany zalicza się do IK decydują szczegółowe kryteria zapisane
w niejawnym załączniku do Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Według ustawy
o zarządzaniu kryzysowym, systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty,
w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli
oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, a także instytucji
i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje m.in. systemy zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne
i paliwa, łączności, sieci teleinformatycznych, finansowe, zaopatrzenia w żywność, zaopatrzenia w wodę i inne.
;rcb.gov.pl/infrastruktura-krytyczna/ (29.03.2019 r.).
216
R. Kołodziejczyk, Nowa odsłona terroryzmu – cyberterroryzm, Kielce 2017, s. 150-151.
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charakteryzują także chęć wywołania strachu i niepewności społeczeństwa. Ponadto działania
niosą za sobą skutki psychologiczne. Charakteryzuje je duża medialności i popularność,
która ma celu wskazanie inicjatorów oraz ich żądań. Osobami dokonującymi ataków
cyberterrorystycznych są zazwyczaj osoby lub grupy przestępcze wspierane przez terrorystów
oraz państwa wspierające cyberterroryzm. Literatura przedmiotu szeroko opisuje kategorie
i rodzaje przestępstw cybernetycznych. Określa je m.in. Konwencja ETS 185217 Rady Europy,
która wyróżnia cztery grupy przestępstw:
− przeciw poufności, integralności i dostępności danych. Należy przez to rozumieć
m.in. szpiegostwo komputerowe, wymuszenia komputerowe (wirusy), nielegalne
podsłuchy, podszywanie się pod użytkowników, kradzieże danych systemowych;
− wykorzystywanie komputerów i sieci do popełniania klasycznych przestępstw,
do których możemy zaliczyć m.in.: kradzieże danych z kart bankowych, fałszowanie
faktur, podszywanie się pod oryginale oprogramowanie, manipulowanie danymi systemu
zdrowotnego, przejęcie kontroli nad systemem ruchu lotniczego;
− rozpowszechnianie niedozwolonej treści m.in.: radykalnych poglądów, pornografia
dziecięca, nielegalny hazard, fake news;
− naruszanie prawa autorskiego i własności intelektualnej m.in.: nielegalne kopiowanie
programów komputerowych.
Innymi opisanymi w literaturze przedmiotu cyberzagrożeniami wykorzystywanymi
do cyberterroryzm są:
− wykorzystywanie e-bankowości, handlu internetowego, krypto walut do prania brudnych
pieniędzy oraz ich wykorzystywanie do finansowania terroryzmu;
− rejestrowanie domen internetowych i kont na portalach społecznościach celem podszycia
się pod znane osoby, instytucje polityczne bądź firmy. Groźby ich wykorzystywania do
publikacji szkalujących treści bądź ich sprzedaż w zawyżonej cenie;
− rozpowszechnianie fundamentalistycznych poglądów w sieci Internetowej
oraz zachęcanie do działalności terrorystycznej;
− blokowanie serwerów sieci z protokołem TCP218 ze znaczną ilością pakietów;
− uniemożliwienie działania sieci i świadczenia usług;
− zablokowanie systemu operacyjnego;
− szpiegostwo i wywiad elektroniczny219.
Powyżej wymienione działania nie muszą powodować dostępu atakującego do danego
systemu, czy kradzieży danych, aby zdestabilizować funkcjonowanie państwa, bądź instytucji
politycznej. Wystarczy jedynie zablokowanie pracy komputerów, systemu, aby uniemożliwić
normalne funkcjonowanie danej organizacji lub państwa, przez co narazić je na znaczne straty,
koszty, a także podważenie wiarygodności.
Analizując studia przypadków cyberataków można wskazać schemat, wg którego są one
przeprowadzane. Są one realizowane w czterech fazach: rekonesans obiektu, skan, uzyskanie
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Convention on Cybercrime, European Treaty Series - No. 185, Budapest, 23.09.2001; https://rm.coe.int/
CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680081561 (10.05.2019).
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TCP – protokół sterowania transmisją; strumieniowy protokół komunikacyjny stosowany do przesyłania
danych między procesami uruchomionymi na różnych urządzeniach.
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J. Kowalewski, M. Kowalewski, Cyberterroryzm szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa,
Warszawa 2014, s. 26.
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dostępu i zacieranie śladów aktywności220. Rekonesans ma na celu rozpoznanie i wyszukiwanie
danych o obiekcie oraz poznanie jego zasobów teleinformatycznych umożliwiających
dokonanie ataku. Skanowanie ma na celu weryfikacje danych uzyskanych w poprzedniej fazie,
badanie sieci, obserwację, a także przygotowanie narzędzi do przeprowadzenia ataku.
Poprzez uzyskanie dostępu należy rozumieć przejęcie kontroli nad atakowanym systemem
np. poprzez uzyskanie uprawnień administratora. Zacieranie śladów ma na celu usunięcie
wszelkich pozostałości w systemie, które mogły wskazywać na zewnętrzną ingerencję
w system, a także pomóc zidentyfikować źródło ataku.
Charakterystyczne dla ataków cyberterrorystycznych jest działanie dynamiczne,
niespodziewane i z zaskoczenia. Celem ataku cyberterrorystycznego może być niemalże każdy
obiekt funkcjonujący w cyberprzestrzeni, który może zostać wykorzystany do celów
politycznych. Najczęściej są to węzły teleinformatyczne, telekomunikacyjne i informacyjne,
których zakłócenie funkcjonowania może wywołać strach i panikę w społeczeństwie, a także
wpłynąć na działania rządów i organizacji międzynarodowych. Podatne na ataki
cyberterrorystyczne są obiekty infrastruktury krytycznej państw i organizacji
międzynarodowych. Przez infrastrukturę krytyczną należy rozumieć wszelkie systemy
i wchodzące w skład obiekty, w tym budowle, urządzenia, instalacje kluczowe dla
bezpieczeństwa państwa i obywateli oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie.
W jej skład wchodzą w szczególności systemy: zaopatrzenia w energię i paliwa, łączności
i sieci teleinformatycznych, bankowe i finansowe, zaopatrzenia w żywność i wodę, ochrony
zdrowia, transportowe i telekomunikacyjne, ratownicze, zapewniające funkcjonowanie
administracji publicznej, przechowywania substancji chemicznych i promieniotwórczych.
W literaturze przedmiotu przewiduje się, iż bezpośrednio zagrożone atakami
cyberterrorystycznymi są kluczowe elementy systemów teleinformatycznych. Zaliczamy
do nich m.in.221:
− centra zarządzania i utrzymania infrastruktury teleinformatycznej administracji rządowej;
− centrale telekomunikacyjne przedsiębiorstw telekomunikacyjnych obsługujących
instytucje państwowe;
− miejsca przebiegu międzynarodowych linii telekomunikacyjnych;
− stacje bazowe;
− stacje satelitarne;
− inne ważne obiekty.
W opinii ekspertów zagrożenia cyberterroryzmem jest dość duże i można przypuszczać,
iż będzie się ono utrzymywało na podobnym poziomie w kolejnych latach. W związku
z powyższym podejmowane są liczne działania mające na celu niedopuszczanie do zdarzeń
o charakterze cyberterrorystycznym. Opracowane i wdrażane są liczne programy w tym
zakresie. Do najważniejszych dokumentów w tej materii należy zaliczyć: Rządowy Program
Ochrony Cyberprzestrzeni RP, Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP, Doktryna
Cyberbezpieczeństwa RP. Powyższe programy są zbieżne z programami i zalecaniami ujętymi
w programach Unii Europejskiej.
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P. Dela, Cyberterroryzm jako zagrożenie dla infrastruktury krytycznej państwa, Warszawa 2012.
M. Kowalewski, Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polski, Warszawa 2015, s. 126-127.
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Rysunek 1. Skala zagrożeń cyberterroryzmem w Polsce wg opinii społecznej
Źródło: opracowano na podstawie E. Glińska, A. Kowalewska, Identyfikacja współczesnych zagrożeń
bezpieczeństwa obywateli w świetle badań własnych z 2008 r. [w.] Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce.
Identyfikacja i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom, red, E.M. Guzik-Makaruk, Warszawa 2011.

Według badań opinii społecznej poziom zagrożenia cyberterroryzmem jest dość niski.
Ponad połowa polskiego społeczeństwa uważa, iż prawdopodobieństwo wykorzystywania
Internetu przez terrorystów np. do przeprowadzenia ataków na infrastrukturę ważną dla
państwa i gospodarki jest małe. 38% ogółu respondentów stwierdziło, iż skala zagrożenia jest
raczej mała, a 18% - bardzo mała. W opinii 26 % skala zagrożeniem jest raczej duża. 8% uważa,
że bardzo duża. 10% odpowiedziało „trudno powiedzieć”.
Cyberterroryzm w systemie prawnym RP
W polskim systemie prawnym brak jest legalnej definicji cyberterroryzmu. Pojęcie to nie
występuje również w żadnym akcie normatywnym. Brak jest również definicji
w prawodawstwie Unii Europejskiej. Taka sytuacja sprawia, iż pojęcie cyberterroryzmu często
jest nadużywane w przestrzeni publicznej. Głównie ma to związek z utożsamianiem
go z przestępczością komputerową. Część z badaczy identyfikuje to z faktem, iż jest to modne
w ostatnich latach słowo (ang. buzzword) wśród polityków i dziennikarzy. T. Szubrycht
wyjaśnia, iż zjawisko może być różnie rozumiane w zależności od kontekstu jego użycia.
Odmiennie termin rozumieją publicyści, wojskowi czy informatycy222.
W Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 2022
również nie zamieszczono definicji cyberterroryzmu. Zjawisko zostało jednak opisane jako
pojęcie problemowe. Zdefiniowane zostało w następujący sposób „Cyberterroryzm stanowi
obecnie jedno z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa teleinformatycznego państw,
w tym Polski223. Spowodowane jest to między innymi rosnącą liczbą użytkowników sieci
internetowej,
niewielkimi
kosztami
związanymi
z
przeprowadzeniem
ataku
cyberterrorystycznego, a także możliwością zachowania praktycznie pełnej anonimowości
przez odpowiedzialne za niego osoby bądź podmioty. W celu podwyższenia stopnia
zabezpieczeń teleinformatycznych administracji państwowej przed zagrożeniami z Internetu,
konieczne są kompleksowe i skoordynowane działania wszystkich podmiotów administracji
T. Szubrycht, Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożenia terrorystycznego, Gdynia 2005, s. 173.
Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 2022, uchwała Rady
Ministrów z dnia 9.04.2013 r. s. 85.
222
223
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publicznej, które poprzez prowadzenie analizy ryzyka będą wdrażały zabezpieczenia
adekwatne do prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń. Skoordynowane działania
adekwatne do zagrożeń wszystkich podmiotów administracji pozwolą na radykalne
podwyższenie stopnia zabezpieczeń z uwzględnieniem minimalizacji kosztów. Stosowne
działania będą również podejmowane w ramach reagowania na zagrożenia związane
z cyberwywiadem”224.
W ostatnich latach rośnie zagrożenie cyberterroryzmem w RP. Cyberbezpieczeństwo
stało się jednym z najważniejszych wyzwań polityki bezpieczeństwa Polski. Zakres działań jest
regulowany trzema rodzajami dokumentów:
− o charakterze koncepturalnym, które odnoszą się do bezpieczeństwa cybernetycznego
i informatycznego m.in.: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego225, Doktryna
Cyberbezpieczeństwa RP226, Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP227 oraz Strategia
Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022228;
− regulacje rangi ustawowej odnoszące się do ochrony systemów teleinformacyjnych przed
cyberterroryzmem m.in.: ustawa prawo telekomunikacyjne229, ustawa o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne230;
− dokumenty wykonawcze rangi rozporządzenia dotyczące problemu cyberbezpieczeństwa
jako element, a nie podmiot wdrażanych rozwiązań m.in.: Rozporządzenie Rady
Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych231.
Zasadniczymi dokumentami, które regulują formę zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni
są przyjęta Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP232 oraz Doktryna Cyberbezpieczeństwa
RP233. Oba powyższe dokumenty są powszechnie uznawane za całościową koncepcję
funkcjonowania systemu bezpieczeństwa cybernetycznego RP. Są to jednak dokumenty
konceptualne, które w znacznej mierze mają charakter zaleceń, a nie wdrażanych rozwiązań.
Z ich treści wynika, iż celem działania państwa jest zapewnienie akceptowalnego poziomu
bezpieczeństwa cybernetycznego, a przede wszystkim234:
− ocena warunków czyberbezpieczeństwa, w tym rozpoznawanie zagrożeń;
− zapobieganie zagrożeniom, redukowanie ryzyk;
224

Ibidem, s. 86.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
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Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa
2015.
227
Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Warszawa 2013.
228
Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022, Ministerstwo Cyfryzacji,
Warszawa 2017.
229
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne; t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 2245, 2354.
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Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544, 1669, z 2019 r. poz. 60, 534.
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Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; Dz.U. 2017 poz. 2247.
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Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP, op. cit.
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Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, op. cit.
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Ibidem, s. 9.
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− zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznej infrastruktury
państwa;
− zwalczanie źródeł zagrożeń;
− zwiększanie zdolności do zapobiegania i zwalczania zagrożeń cyberterroryzmu;
− ograniczanie skutków incydentów godzących w bezpieczeństwo teleinformatyczne;
− wskazanie kompetencji instytucji odpowiedzialnych za cyberbezpieczeńswo;
− stworzenie i realizacja jednolitych zasad i procedur w zarządzaniu
cyberbezpieczeństwem oraz systemu koordynacji i wymiany informacji pomiędzy
podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i użytkownikami.
Przeprowadzono również ocenę zagrożenia cyberbezpieczeństwa państwa oraz określono
cele szczegółowe, które należy realizować w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa. Dokumenty te nie zawierają jednak sposobu organizacji systemu, a jedynie
propozycje i sugestie dotyczące rozwiązań prawnych i organizacyjnych, których celem jest
budowa systemu przeciwdziałania zagrożeniom cyberterrorystycznych w postaci Krajowego
Systemu Reagowania na Incydenty Komputerowe. Odnoszą się one podziału kompetencji
pomiędzy instytucjami uczestniczącymi, zasad budowy struktury oraz relacji pomiędzy
podmiotami państwowymi i prywatnymi zagrożonymi uczestniczącymi w systemie.
Zapisy przewidują, iż kierowniczą rolę w systemie cyberbezpieczeństwa będzie odgrywała
Rada Ministrów. Natomiast koordynacja przedsięwzięć powinna należeć do ministra
właściwego ds. informatyzacji. Zwrócona została uwaga na potrzebę powołania
międzyresortowego zespołu o kompetencjach doradczych i konsultacyjnych235.
Krajowy System Reagowania na Incydenty Komputerowe składa się z trzech poziomów
organizacyjnych236:
• poziom koordynacji – minister właściwy ds. informatyzacji;
• poziom reagowania składający się z dwóch pionów – cywilnego i wojskowego:
o Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.gov.pl realizujący
zadania głównego narodowego zespołu odpowiadającego za koordynację procesu
obsługi incydentów komputerowych;
o Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych realizujące cele wojskowe;
• poziom realizacji zadań tworzony przez administratorów poszczególnych systemów
teleinformatycznych.
Kolejną grupę rozwiązań w omawianych dokumentach stanowią projekty rozwiązań
organizacyjnych. Przewiduje się, iż na poziomie centralnym funkcjonować będą instytucje
pełniące funkcję technicznych centrów kompetencyjnych, które będą miały za zadanie
zapewnienie „akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa usług teleinformatycznych służących
działalności gospodarczej, e-administracji i funkcjonowania swobód obywatelskich
oraz budowie zdolności obronnych w cybeprzestrzeni”237. Dokumenty opisują także zadania
jakie mają realizować poszczególne instytucje, jednak sposób ich organizacji pozostawiono
w gestii powołujących. Zasadniczym ich celem będzie stworzenie i prowadzenie wewnętrznych
235

Ibidem, s. 12.
P. Mickiewicz, System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych wybranych państw,
Warszawa 2018, s. 398-399.
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witryn informacyjnych, które będą miały celu pełnienie głównego informatora na temat
cyberbezpieczeństwa oraz pełnić funkcję punktu zgłaszania wszelkich incydentów związanych
z bezpieczeństwem teleinformatycznym. Zadania mają być wraz rozwojem instytucji
poszerzane o bieżące potrzeby, a także stać się typem centrum pełniącego funkcję edukacyjno
-prewencyjną przed cyberterroryzmem.
Powyższe kwestie zostały rozwinięte w Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej
Polskiej na lata 2017-2022, która za cel główny stawia „Zapewnienie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa sektora publicznego, sektora prywatnego oraz obywateli w zakresie
świadczenia lub korzystania z usług kluczowych oraz usług cyfrowych”238. Cel główny strategii
powinien być realizowany poprzez 4 cele szczegółowe, którymi są:
1. osiągnięcie zdolności do skoordynowanych w skali kraju działań służących zapobieganiu,
wykrywaniu, zwalczaniu oraz minimalizacji skutków incydentów naruszających
bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych istotnych dla funkcjonowania państwa;
2. wzmocnienie zdolności do przeciwdziałania cyberzagrożeniom;
3. zwiększanie potencjału narodowego oraz kompetencji w zakresie bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni;
4. zbudowanie silnej pozycji międzynarodowej RP w obszarze cyberbezpieczeństwa.
Realizacja pierwszego celu szczegółowego powinna zostać osiągnięta poprzez:
dostosowanie otoczenia prawnego do potrzeb i wyzwań w obszarze cyberbezpieczeństwa,
udoskonalenie struktury krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zwiększenie efektywności
współdziałania podmiotów zapewniających bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP, zwiększenie
bezpieczeństwa teleinformatycznego usług kluczowych i cyfrowych oraz infrastruktury
krytycznej, opracowanie i wdrożenie standardów oraz dobrych praktyk bezpieczeństwa sieci
i systemów informatycznych, wypracowanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem na
poziomie krajowym, zapewnienie bezpiecznego łańcucha dostaw, zbudowanie systemu
ostrzegania użytkowników cyberprzestrzeni w zakresie ryzyka wynikającego
z cyberzagrożeń239. Realizacja drugiego celu szczegółowego, czyli wzmocnienie zdolności
do przeciwdziałania cyberzagrożeniom powinna zostać osiągnięta poprzez: zwiększanie
zdolności do zwalczania cyberprzestępczości (w tym cyberszpiegostwa i zdarzeń o charakterze
cyberterrorystycznym), zyskanie zdolności do prowadzenia pełnego spektrum działań
militarnych w cyberprzestrzeni, zbudowanie zdolności w zakresie analizy zagrożeń
na poziomie krajowym, zbudowanie systemu bezpiecznej komunikacji na potrzeby
bezpieczeństwa narodowego, a także testy bezpieczeństwa240.
Kolejny cel, czyli zwiększanie potencjału narodowego oraz kompetencji w zakresie
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni powinien zostać osiągnięty poprzez: rozbudowę zasobów
przemysłowych i technologicznych na potrzeby cyberbezpieczeństwa, zbudowanie
mechanizmów współpracy między sektorem publicznym i prywatnym, stymulowanie badań
i rozwoju w obszarze bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, zwiększanie
kompetencji kadry podmiotów istotnych dla funkcjonowania bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,
stworzenie warunków do bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni przez obywateli241.
Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022, op. cit. s. 8.
Ibidem, s. 9-15.
240
Ibidem, s. 16-18.
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Ibidem, s. 20-23.
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Z kolei wg wytycznych strategii zbudowanie silnej pozycji międzynarodowej Polski w obszarze
cyberbezpieczeństwa powinieno być realizowane poprzez: aktywną współpracę
międzynarodową na poziomie strategiczno-politycznym oraz operacyjnym i technicznym242.
Podsumowanie
Podsumowując należy stwierdzić, iż wraz rozwojem informatyzacji oraz przenoszeniem
do cyberprzestrzeni kolejnych płaszczyzn życia wzrosło również zagrożenie bezpieczeństwa
informacji na tej płaszczyźnie. Systemy teleinformatyczne coraz częściej stawały się być celem
ataków różnego rodzaju przestępców. Szczególnie niebezpieczne stało się zjawisko
cyberterroryzmu. Jego skala oddziaływania oraz skutki sprawiła, iż stał się jednym głównych
zagrożeń dla służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, również w Polsce.
Warto podkreślić, iż w świadomości społecznej zagrożenie cyberterroryzmem w Polsce
jest niewielkie. Prawie 60% społeczeństwa uważa, iż niebezpieczeństwo z tym związane jest
małe lub bardzo małe. Jedynie 8% uważa, że zagrożenie jest bardzo duże. Pomimo niskiej
świadomości społecznej eksperci nie pozostawiają złudzeń i stwierdzają, że skala zagrożenie
jest duża, a w przyszłości będzie jeszcze większa. Ochrona informacji i danych
teleinformatycznych staje się jednym z największych wyzwań najbliższych lat.
Karanie sprawców ataków cyberterrorystycznych jest trudne z kilku powodów.
W większości przypadków sprawcy są anonimowi i ich identyfikacja nie jest łatwa, a nawet
stwierdzenie obszaru, z którego został dokonany. Dostęp do sprzętu, który można wykorzystać
do ataku cyberterrorystycznego jest powszechny, relatywnie tani, a siła oddziaływania może
mieć nawet skale globalną.
Mając powyższe zagrożenie na uwadze kolejne rządy RP wprowadzają nowe regulacje
i strategie (m.in. Doktryna Cyberbezpieczeństwa RP, Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP
oraz Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022), które mają przeciwdziałać
zagrożeniu cyberterrororystycznemu. Są to jednak działania, które muszą być niemalże cały
modyfikowane, gdyż rozwój technologii stwarza kolejne wyzwania. Istotne jest również
informowanie społeczeństwa w tym zakresie, gdyż praktycznie każdy, kto korzysta
z komputera lub telefonu komórkowego może stać celem tego typu ataku.
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THE IMPACT OF CYBER-TERRORISM ON INFORMATION SECURITY IN POLAND
Summary: The purpose of this chapter is to demonstrate the impact of cyber-terrorism on information security
in Poland. In the beginning, to present the topic properly, both definitions of cyber-terrorism by several authors
from Poland and abroad, as well as the terms used by selected services were analysed. The specificity of
cyberterrorism operations was presented, as well as examples of how they work. The results of public opinion
research on the threat of cyberterrorism in Poland, as well as forecasts of experts regarding the development
of the phenomenon of cyberterrorism, were rendered. The main determinants conditioning the threat of cyber
terrorism in Poland were presented. Furthermore, this working paper analyses the functioning of the cyberterrorism
prevention system in Polish legal acts and indicates the main goals and tasks included in the Cybersecurity Strategy
of the Republic of Poland for 2017-2022 as well as in other strategic documents.
Keywords: cyber-terrorism, cybersecurity, information security, Poland.
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Justyna Pierewoj243
SUPLEMENT DIETY A BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTÓW –
WYBRANE ASPEKTY PRAWA POLSKIEGO
ORAZ PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
Streszczenie: W ostatnich latach rynek suplementów diety w Polsce stał się intratny dla producentów
oraz dystrybutorów, co wiąże się z jego dynamicznym rozwojem. Suplementy diety powszechnie kojarzą się
ze zdrowym stylem życia oraz dbałością o zdrowie. Celem artykułu jest przybliżenie regulacji prawnych
dotyczących suplementu diety oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy obecny status prawny suplementu diety
w dostatecznym stopniu gwarantuje bezpieczeństwo konsumentom.
Słowa kluczowe: suplement diety, bezpieczeństwo konsumentów, prawo żywnościowe, bezpieczeństwo
żywności.

Wprowadzenie
Lawinowo wzrastająca liczba suplementów diety w handlu zwiększa częstotliwość ich
przyjmowania przez społeczeństwo. Wskazane środki spożywcze są dostępne w aptece,
supermarkecie, drogerii, czy stacji benzynowej. Oczekiwania konsumentów, potęgowane
wszechobecną reklamą wskazanych specyfików, są dość wygórowane. Suplementy diety
powszechnie kojarzą się ze zdrowym stylem życia oraz dbałością o zdrowie. Celem artykułu
jest przybliżenie regulacji prawnych dotyczących suplementu diety oraz próba odpowiedzi na
pytanie, czy obecny status prawny suplementu diety w dostatecznym stopniu gwarantuje
bezpieczeństwo konsumentom.
Pojęcie suplementu diety
Suplement diety to żywność, a pojęcie suplementu diety definiuje ustawa o bezpieczeństwie
żywności i żywienia. Zgodnie ze wskazanym aktem prawnym, suplement diety to środek
spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będącym skoncentrowanym
źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt
odżywczy lub inny fizjologiczny. Maksymalny dopuszczalny poziom zawartości witamin
i składników mineralnych oraz innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt
fizjologiczny zapewnia, że zwykłe stosowanie suplementu diety zgodnie z informacją
zamieszczoną w oznakowaniu będzie bezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Wskazane
produkty powinny być wprowadzone do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie,
czyli w postaci tabletek, kapsułek, drażetek lub w innych podobnych postaciach,
przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych. Produkty,
które spełniają właściwości produktu leczniczego w rozumieniu ustawy prawo farmaceutyczne
nie mogą być klasyfikowane jako suplement diety244.

Mgr prawa oraz stosunków międzynarodowych, Doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego
Publicznego na Wydziale Prawa, Uniwersytet w Białymstoku.
244
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z
późn. zm.).
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Oznakowanie oraz skład suplementu diety
Szczegółowe wymagania dotyczące składu oraz oznakowania suplementu diety określa
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu i oznakowania
suplementów diety. Z przepisów wskazanego rozporządzenia wynika m.in., że suplementy
diety wprowadzane do obrotu znakuje się umieszczając na opakowaniu następujące informacje:
• określenie „suplement diety”,
• nazwy kategorii substancji odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub
wskazanie charakteru tych substancji,
• porcję produktu zalecaną do spożycia w ciągu dnia,
• ostrzeżenie dotyczące nieprzekraczania zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia,
• stwierdzenie, że suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety,
• stwierdzenie, że suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci245.
Zawartość witamin i składników mineralnych oraz innych substancji wykazujących efekt
odżywczy lub inny efekt fizjologiczny obecnych w suplemencie diety deklaruje się
w oznakowaniu w postaci liczbowej oraz podaje się ją w przeliczeniu na zalecaną przez
producenta do spożycia dzienną porcję produktu. Minimalna ilość witamin i składników
mineralnych obecnych w suplementach diety w zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia
wynosi nie mniej niż 15 procent referencyjnych wartości spożycia określonych w pkt 1 części
A załącznika XIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
z 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat
żywności246. Rozporządzenie zawiera także wykaz witam i składników mineralnych
oraz wykaz form chemicznych witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane
w produkcji suplementów diety.
Wprowadzenie do obrotu suplementu diety
Biorąc pod uwagę wielkość rynku suplementów diety, kwestie związane z zapewnieniem
konsumentom bezpieczeństwa w ich stosowaniu to problem ogólnoeuropejski. Zdaniem części
badaczy trafniejszym byłoby posługiwanie się określeniem „suplementy żywnościowe”
(ang. food supplements), jak to czyni prawodawca europejski247. W celu skutecznego
monitorowania suplementów żywnościowych Państwa Członkowskie mogą zażądać,
by producent lub osoba wprowadzająca dany produkt na rynek na ich terytorium informowała
o tym właściwy organ poprzez przesłanie do tego organu wzoru modelu etykiety używanej
dla tego produktu248.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu i oznakowania suplementów
diety (Dz. U. z 2015 r. poz. 2032 oraz z 2017 r. poz. 979 i 2236).
246
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 roku w sprawie
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady
90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (CELEX:
32011R1169).
247
R. Szczęsny, Reklama farmaceutyczna i pokrewna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 562.
248
Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (CELEX:32002L0046).
245

108

BEPIECZEŃSTWO W ERZE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. WYZWANIA W SFERACH KULTURY, MARKETINGU I GOSPODARKI

W przypadku produktu leczniczego przepisy wyraźnie określają dokumenty, jakie należy
przedstawić odnośnie jakości, skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania249. Jakość leków
podlega szczegółowej regulacji prawnej oraz standardom międzynarodowym, takim jak zasady
dobrej praktyki produkcyjnej czy dystrybucyjnej. Z kolei wprowadzenie do obrotu suplementu
diety dokonuje się przez powiadomienie Głównego Inspektora Sanitarnego. Procedura polega
na zgłoszeniu w formie dokumentu elektronicznego, w którym należy wskazać m. in.: nazwę
produktu oraz jego postać, wzór oznakowania w języku polskim, skład jakościowy obejmujący
dane dotyczące składników zawartych w produkcie (w tym składników czynnych),
czy skład ilościowy składników. Spełnienie wskazanego warunku formalnego umożliwia
sprzedaż zgłoszonego produktu po złożeniu powiadomienia. Przepisy prawne nie nakładają na
podmiot wprowadzający do obrotu wskazany produkt przeprowadzenia badań
potwierdzających ich jakość oraz skład.
Kontrola nad suplementami diety
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,
powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury
w zakresie bezpieczeństwa żywności podmioty działające na rynku żywnościowym powinny
zapewnić na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji zgodność tej żywności
z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolować
przestrzeganie tych wymogów250. Ponadto wskazany akt prawny wskazuje, iż Państwa
Członkowskie wprowadzają w życie prawo żywnościowe oraz monitorują i kontrolują
przestrzeganie przez podmioty działające na rynku spożywczym odpowiednich wymogów
prawa żywnościowego na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.
W Polsce kontrolę nad suplementami diety sprawuje Główny Inspektor Sanitarny.
Po otrzymaniu powiadomienia, dotyczącego zamiaru wprowadzenia do obrotu określonego
suplementu diety, może on przeprowadzić postępowanie wyjaśnienie. Ma ono na celu
sprawdzenie czy produkt objęty powiadomieniem (ze względu na jego skład, właściwości
poszczególnych składników oraz przeznaczenie) jest środkiem spożywczym zgodnie
z zaproponowaną przez podmiot działający na rynku spożywczym kwalifikacją oraz czy spełnia
wymagania dla danego rodzaju środka spożywczego. W szczególności dokonuje się weryfikacji
czy jako suplement diety spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety oraz w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych
oraz niektórych innych substancji251. W przypadku stwierdzenia, iż określony suplement diety
nie spełnia wymagań określonych dla tych środków spożywczych właściwy Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny może, w drodze decyzji, zakazać wprowadzania do obrotu
lub nakazać jego wycofanie z obrotu. Dystrybucji preparatu nie wstrzymuje procedura
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 z późn. zm.).
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, (CELEX: 32002R0178).
251
Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie
dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (CELEX:
32006R1925).
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weryfikacyjna zgłoszenia ani ewentualne wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Do czasu
wydanie decyzji o wycofaniu z obrotu lub zakazie wprowadzenia na rynek suplementu diety
konsumenci narażeni są na spożywanie produktów mogących zawierać substancje zagrażające
zdrowiu.
Praktyczny obraz funkcjonowania suplementu diety
Liczba zarejestrowanych suplementów diety w Polsce przekroczyła 80 tysięcy252. Stosowanie
wskazanych produktów deklaruje 72 procent Polaków, z czego prawie połowa zażywa
je regularnie253. Z sondażu wynika, iż 65 procent Polaków nabywa je w aptekach, jedna
dziesiąta za pośrednictwem Internetu, a zaledwie 17 procent badanych konsultuje zakup
wskazanego produktu z lekarzem lub farmaceutą. Suplementy diety najczęściej kupowane
są w aptekach, gdyż konsumenci często nie rozróżniają ich od leków i tym samym domniemają,
iż są to preparaty przebadane o pozytywnym wpływie na stan zdrowia254.
Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2017 roku dotyczący dopuszczenia do obrotu
suplementów diety wykazał, iż procedurę weryfikacji powiadomień rozpoczynano ze
znacznym opóźnieniem, a sam proces trwał przez rażąco długi czas255. Wobec około 6 tysięcy
produktów wprowadzonych do obrotu w latach 2014-2016 procesu weryfikacji nie rozpoczęto
w ogóle, czyli nie podjęto nawet próby wyjaśnienia, czy dane suplementy diety są bezpieczne
dla konsumentów. Średnio od złożenia powiadomienia do Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
a rozpoczęciem przez organ weryfikacji upływało 240 dni (maksymalnie nawet 516), zaś średni
czas weryfikacji wynosił 455 dni (maksymalnie 817)256. Zatrważające są dane dotyczący
nieukończenia procedury weryfikacyjnej co do produktów wprowadzonych do obrodu we
wcześniejszym okresie (lata 2009-2010), gdyż średni czas postępowań wyjaśniających wynosi
6 lat, a najdłuższe z tych postępowań trwało prawie 9 lat257.
Warto zwrócić uwagę na niską liczbę przebadanych prób suplementów diety w stosunku
do całkowitej ich ilości w rejestrze Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W okresie objętym
kontrolą Najwyższej Izby Kontroli było to zaledwie 8%, z czego 70% z pobranych próbek
zbadano w kierunku oznakowania, a 50% pod kątem właściwości organoleptycznych.
Około 22% z pobranych próbek poddano badaniom laboratoryjnym na zawartość
zanieczyszczeń mikrobiologicznych, a 9% na obecność metali szkodliwych dla zdrowia258.
Organy Inspekcji Sanitarnej nie dokonują kompleksowych badań suplementów diety pod
kątem faktycznej zgodności ich składu z zapewnieniami umieszczonymi na upakowaniu.
Raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje na liczne nieprawidłowości co do jakości
suplementów diety. W przebadanych próbach stwierdzono obecność nieokreślonych szczepów

Rejestr prowadzony przez Główny Inspektor Sanitarny produktów objętych powiadomieniem o pierwszym
wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, https://rejestrzp.gis.gov.pl/, [15.09.2019].
253
Raport badawczy Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research, „Polacy a suplementy diety” 2017,
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drobnoustrojowych, niższą od deklarowanej na opakowaniu liczbę bakterii probiotycznych,
a także bakterie chorobotwórcze .
Analiza ogólnodostępnego rejestru suplementów diety z kilku ostatnich lat dostarcza
informacji, iż blisko 200 produktów, z uwagi na obecność w ich składzie niektórych
składników, w ogóle nie powinny być dostępne w sprzedaży. W rubryce dotyczącej wyników
postępowania podawano, iż zawarte w przedmiotowych suplementach składniki m. in.: „mogą
wskazywać właściwości alergenne i rakotwórcze”, „powodować zapalenie opon mózgowordzeniowych”, „są niedozwolone w suplementach diety”, „nie posiadają historii spożycia
i wprowadzenie do obrotu stanowi naruszenie prawa żywnościowego”, „pankreatyna powinna
być stosowana wyłącznie w produktach leczniczych”, „fenyloetyloamina i jej pochodne
są wymienione jako substancje niedozwolone zgodnie z listą opublikowaną przez Światowy
Kodeks Antydopingowy”259.
Obowiązujące regulacje prawne nie pozwalają na podjęcie stosownych działań,
zapewniających bezpieczeństwo konsumentom odnośnie sfery sprzedaży internetowej
suplementów diety. Wskazany kanał dystrybucji rozwija się bardzo szybko, co znaczenie
utrudnia kontrolę ich obrotu. Ponadto sprzyja wprowadzaniu na rynek produktów
sfałszowanych, bezwartościowych, o zawartości nieadekwatnej do składu deklarowanego na
opakowaniu, czy zawierających szkodliwe domieszki260. Zgodnie z danymi przedstawionymi
przez Najwyższą Izbę Kontroli pomimo wydania decyzji o zakazie wprowadzenia do obrotu
lub o wycofaniu z obrotu suplementu diety, niektóre z nich pozostawały w sprzedaży
internetowej.
W przeciwieństwie do produktów leczniczych, w przypadku suplementów diety nie jest
wymagane przeprowadzenie badań klinicznych. Ma to kolosalny wpływ na możliwość
potwierdzenia bezpieczeństwa danego środka, jak również korzyści z zażywania danego
preparatu. Ponadto producenci suplementów diety nie są zobowiązani do zamieszczania na
opakowaniach informacji dotyczącej interakcji pomiędzy suplementem, a alkoholem i innymi
substancjami czy produktami leczniczymi261.
Zjawiskiem stwarzającym zagrożenie dla zdrowia pacjentów może być stosowanie
suplementów diety przez osoby chore, z uwagi na możliwość wystąpienia współoddziaływania
leków z omawianą grupą produktów. Przykładowo niejednoznaczne wyniki badań skutków
stosowania jednocześnie suplementów diety posiadających w składzie surowce zielarskie
i leków przeciwcukrzycowych, wskazują na niezbędną ostrożność przy ich łączeniu 262.
Zażywanie leków przeciwzakrzepowych z jednoczesnym spożywaniem środków z witaminą
E może powodować wzmożone działanie przeciwzakrzepowe i tym samym nasilić ryzyko
krwawień. Podobnie skutkuje stosowanie leków przeciwzakrzepowych oraz preparatów
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Ibidem.
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z miłorzębem lub żeń-szeniem. Suplementy diety z zeń-szeniem mogą potęgować działanie
leków przeciwcukrzycowych, czy obniżać skuteczność leków przeciwnadciśnieniowych263.
Niektóre składniki suplementów diety (np. prawoślaz lekarski) mogą zmniejszać
przyswajalność leków oraz szkodliwie wpływać na organizm w połączeniu z alkoholem,
czy chociażby z żelazem. Ekstraktowi z liści miłorzębu japońskiego przypisuje się
zastosowanie farmakologiczne polegające na usprawnieniu przepływu krwi w naczyniach
krwionośnych. Preparat ma zastosowanie w drażliwości, trudności z zapamiętywaniem
informacji, niestabilności emocjonalnej, czy jako środek przeciwmiażdżycowy264.
Niewskazane jest jego podawanie dzieciom oraz przed planowaną operacją. Przyjmowanie
miłorzębu japońskiego, wchodzącego w skład m. in. popularnego suplementu diety zalecanego
przez producenta do stosowania podczas sesji, może osłabić działanie leków
przeciwdepresyjnych oraz przeciwcukrzycowych. Wskazuje się, iż długotrwałe stosowanie
miłorzębu japońskiego oraz niesterodowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofenu) działa
drażniąco na błonę śluzową żołądka265.
Zakończenie
Na dynamiczny rozwój rynku suplementów diety z jednej strony mają wpływ rosnące potrzeby
zdrowotne społeczeństwa, a z drugiej intensywne prowadzone kampanie promujące zbawienne
działanie wskazanych środków, gdyż co czwarty emitowany w telewizji przekaz handlowy
to reklama suplementów diety lub leków dostępnych bez recepty266. Świadomość pacjentów
oraz konsumentów co do różnic między lekami, a środkami spożywczymi, które z definicji nie
leczą, jest na niskim poziomie. Wykorzystując tę niewiedzę producenci wprowadzają coraz
nowsze produkty o statusie suplementu diety. Proces wprowadzenie na rynek wskazanego
produktu jest prosty, koszty są niewielkie, a stopień kontroli nikły, co implikuje niejednokrotnie
pojawianiem się w sprzedaży specyfików o co najmniej wątpliwej jakości.
Wszczynając dyskusję o zmianie statusu prawnego suplementu diety należy zauważyć,
iż zestawiając obecny sposób funkcjonowania na rynku wskazanego środka spożywczego
z regulacjami prawnymi dotyczącymi suplementu diety, nie zapewniają one w dostatecznym
stopniu bezpieczeństwa konsumentom. Do wzrostu ochrony konsumentów niewątpliwie
posłuży wprowadzenie regulacji prawnych mających na celu uszczelnienie oraz zwiększenie
przejrzystość systemu kontroli nad suplementami diety, a także podwyższenie kar finansowych
dla podmiotów wprowadzających do obrotu niebezpieczne lub nielegalne suplementy diety do
takiego poziomu, by były one skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Ponadto warto
rozważyć wprowadzenie regulacji w zakresie znakowań wyraźnie odróżniających leki od
suplementów diety oraz podwyższenia wysokości kar pieniężnych, jakie mogą być nałożone
przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na przedsiębiorcę za nieprzestrzeganie wymagań
w zakresie znakowania wskazanych środków spożywczych.
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DIETARY SUPPLEMENT AND CONSUMER SAFETY - SELECTED ASPECTS OF POLISH LAW
AND EUROPEAN UNION LAW
Summary: In recent years, the dietary supplements market in Poland has become lucrative for producers
and distributors, which is associated with its dynamic development. Dietary supplements are commonly associated
with a healthy lifestyle and health care. The purpose of the article is to approximate the legal regulations regarding
the dietary supplement and to try to answer the question whether the current legal status of the dietary supplement
guarantees the safety of consumers sufficiently.
Keywords: dietary supplement, consumer safety, food law, food safety.
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Marek Porzeżyński267
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W ŚWIETLE
WYMAGAŃ CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POLSCE
Streszczenie: Dynamiczny rozwój nowych technologii doprowadził do szerokiej automatyzacji wielu
procesów. W związku z tym powstały nowe branże, produkty i usługi. Technologia, a w szczególności jej dalszy
rozwój, wiąże się z możliwością wykorzystania ich dla niezgodnego z prawem dostępu do informacji a nawet
innych, bardziej inwazyjnych czynności. Choć niezbędne, regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa są bardzo
często postrzegane jako przejaw biurokratyzmu. W wyniku wnikliwej analizy ustawy – krajowy system
cyberbezpieczeństwa autor stara się odpowiedzieć na pytania dotyczące umiejscowienia obowiązków związanych
z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, prawo.

Wstęp
Technologia stanowi motor napędowy gospodarek państw rozwiniętych i rozwijających się od
wielu dekad. Szerokie wykorzystanie zdobyczy technologicznych najpierw doprowadziło do
powstania a następnie do rychłego wzrostu ryzyk z nimi związanych. Jednym z nich jest
zagrożenie bezpieczeństwa informacyjnego na skalę, która do tej pory nie była znana.
Cyberbezpieczeństwo jest jednym z największych wyzwań stojących przed światem w XXI
wieku. Różnego rodzaju ataki terrorystyczne w przestrzeni internetowej są zmorą urzędów,
agencji rządowych a nawet całych państw. Mniejszego rodzaju ataki hakerskie dotykają
organizacje pozarządowe, międzynarodowe korporacje, lokalne firmy a nawet poszczególne
osoby. O realności tego problemu i stratach jakie zagrożenia cybernetyczne przynoszą dla
gospodarki, świadczą statystyki, zgodnie z którymi szacowano, że w 2017 r. straty związane
z cyberprzestępczością osiągnęły poziom USD 3000 mld268.
W związku z powyższym, również i ta problematyka doczekała się uregulowania.
Wskazuje się, że Unia Europejska w ramach drugiego filaru strategii jednolitego rynku
cyfrowego269 powinna położyć nacisk na zapewnienie bezpiecznego otoczenia dla rozwoju
usług społeczeństwa informacyjnego270. Pierwszym krokiem w kierunku zabezpieczenia
cybernetycznego najważniejszych aspektów działalności państw członkowskich UE było
uchwalenie w połowie 2016 r. Dyrektywy NIS271. Ma ona na celu zapewnienie odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do dostarczania usług
kluczowych i usług cyfrowych. Dnia 28 sierpnia 2018 roku weszła w życie ustawa o krajowym
systemie cyberbezpieczeństwa (Cyberustawa)272 implementująca powyższą Dyrektywę.

267

Doktor nauk prawnych.
Cybersecurity Ventures, 2016 Cybercrime Report, www.cybersecurityventures.com/hackerpocalypsecyber
crime-report-2016/
269
z ang. Digital Single Market.
270
R. Huckova, P. Sokol, L. Rozenfeldova, 4th Industrial revolution and challenges for European law (with special
attention to the concept of digital single market), EU and Comparative Law Issues and Challenges Series vol.
2 (2018): EU Law in Context – Adjustment to Membership and Challenges of the Enlargement, p. 209.
271
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków
na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii.
272
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018 poz. 1560).
268

115

BEPIECZEŃSTWO W ERZE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. WYZWANIA W SFERACH KULTURY, MARKETINGU I GOSPODARKI

Choć zatem prace nad samą dyrektywą, jak również nad kształtem jej implementacji
pochłonęły wiele czasu, należy rozważyć wpływ tego aktu prawnego na organizację
zarządzania bezpieczeństwem informacji i czy ich wprowadzenie może się wiązać
ze zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego. Do odpowiedzi na powyższe
pytania badawcze prowadził szereg dodatkowych pytań eksploracyjnych, w szczególności
obejmujących swoim zakresem konkretne obowiązki i ich możliwe efekty.
Cyberbezpieczeństwo jako nowy sektor gospodarki
Cybebezpieczeństwo bez wątpienia jest ściśle związane z cyberprzestępczością, którym to
terminem określa się wszelki rodzaj naruszeń prawa dokonywanych z wykorzystaniem sieci.
Podkreślić należy, że większość użytkowników internetu doświadczyła przestępstwa
dokonanego za jego pośrednictwem. Faktu tego nie zmienia brak świadomości konkretnego
ataku lub innego rodzaju incydentu. Powyższe związane jest z coraz większą ilością serwisów
internetowych i portali, w których podajemy swoje dane i zakładamy konta. Wszystkie te
serwisy mogą być również przedmiotem ataku zmierzającego do uzyskania dostępu do danych,
które nie należą do rzadkości. Z tego powodu powstały serwisy takie jak Have i been pwned?273,
w których można zweryfikować czy konkretny adres e-mail był elementem wycieku lub ataku.
Zgodnie z licznikiem wskazanym na tej stronie niemalże 8 mld. kont było przedmiotem
ataku274.
Cyberbezpieczeństwo definiowane jest jako stan bycia chronionym (bezpieczeństwa)
przed nieuprawnionym dostępem do danych lub jako czynności podjęte w celu osiągnięcia
bezpieczeństwa275. Początkowo dla określenia tej tematyki były wykorzystywane terminy takie
jak „bezpieczeństwo komputerowe”. Termin cyberbezpieczeństwo zaczął jednak zyskiwać
popularność ze względu na obejmowanie swoim zakresem zagrożeń płynących z sieci lub innej
zewnętrznej infrastruktury technicznej276.
Zgodnie z danymi dostarczanymi przez Hackmageddon – serwis zajmujący się
opracowaniami statystycznymmi sektora bezpieczeństwa informacyjnego w 2016 r. odbyło się
ok. 1061 ataków cybernetycznych, co daje ponad 3 ataki na dużą skalę dziennie277.
Rozwój nowych technologii i ich szerokie wykorzystanie bez względu na dziedzinę gospodarki
wiąże się bezpośrednio z rosnącą ilością i skalą zagrożeń. Stąd w uzasadnieniu do projektu
ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa podkreślono, że coraz bardziej
rozbudowywana infrastruktura systemów informatycznych pozwala na dalszy rozwój
gospodarczy, a w niektórych przypadkach mogą być uznawane za ich podstawę zwracając
jednocześnie uwagę, że „niestety możliwości jakie oferują nowoczesne technologie cyfrowe
wykorzystywane są też w celu stosowania praktyk nieuczciwej konkurencji, przerywania
ciągłości działania wybranych usług (czy to w celu chuligańskim czy też osłabienia pozycji

Serwis znajdujący się w domenie haveibeenpwned.com.
https://haveibeenpwned.com/PwnedWebsites
275
https://en.oxforddictionaries.com/definition/cybersecurity
276
D. Schatz, R. Bashroush, J. Wall, Towards a More Representative Definition of Cyber Security, Journal
of Digital Forensics, Security and Law. 12 (2), p. 54. 2017.
277
R. Siudak, Nowoczesny i innowacyjny sektor ICT.Kluczowa część krajowego ekosystemu cyberbezpieczeństwa,
[w:] Bezpieczeństwo poprzez innowacje. Sektor cyberbezpieczeństwa jako siła napędowa wzrostu gospodarczego,
W. Goździewicz, C. Gutkowski, L. Tabansky, R. Siudak, Kraków 2017, s.47.
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konkurencyjnej danego podmiotu), popełniania przestępstw z wykorzystaniem Internetu,
czy też prowadzenia działań o charakterze terrorystycznym”278.
Co ciekawe, w ramach statystyk za rok 2018 wskazano, że najczęstszym celem ataków,
co odpowiada za niemal ¼ wszystkich ataków cybernetycznych, są osoby fizyczne279.
Zestawienie powyższych statystyk w szczególności może świadczyć o tym, że człowiek nadal
pozostaje celem zapewniającym wyższe prawdopodobieństwo powodzenia danego ataku.
Stanowi to niewątpliwie również uzasadnienie dlaczego cyberbezpieczeństwo nie jest
dziedziną czysto-techniczną, jak było to do tej pory przedstawiane. Cyberbezpieczeństwo,
zgodnie z definicją przywołaną powyżej, oznacza bowiem ogół środków przedsiębranych
w tym celu. Statystyki zaś wskazują, że zabezpieczenia techniczne nie są wystarczające
a odpowiednio zaprojektowane procedury mogą się okazać w niektórych przypadkach
zdecydowanie istotniejsze.
Cyberbezpieczeństwo w regulacjach prawnych
Cyberbezpieczeństwo w pracach Unii Europejskiej
Choć prace w ramach Unii Europejskiej dotyczące cyberbezpieczeństwa toczą się od wielu lat
dopiero w ostatnim czasie dysponujemy aktem prawnym skierowanym bezpośrednio dla jego
zapewnienia – Dyrektywę NIS. Proces przygotowywania tej dyrektywy rozpoczął się
stanowczo wcześniej. Dnia 14 lutego 2013 r. Komisja Europejska przedstawiła komunikat
w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa cybernetycznego „Otwarta, bezpieczna
i chroniona cyberprzestrzeń”, co może służyć jako konkretne wydarzenie początkujące
wytężone prace w powyższym zakresie. Spowodowane jest to faktem, że wskazanemu
dokumentowi towarzyszył również wniosek legislacyjny dotyczący dyrektywy zmierzającej do
zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego.
W wyniku podjętych działań zmierzających do rozpoznania problemu
cyberbezpieczeństwa rozpoczęto wytężone prace legislacyjne w tym zakresie. Rezultatem tych
prac było uchwalenie dnia 6 lipca 2016 r. Dyrektywy 2016/1148 w sprawie środków na rzecz
wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych
na terytorium Unii – tzw. Dyrektywy NIS. Dyrektywa ta stanowi zatem pierwszy krok
do zagwarantowania wspólnego systemu ochrony dotyczącego sfery sieci poprzez
zobowiązanie poszczególnych państw do zachowania minimalnego poziomu bezpieczeństwa,
do czego ma prowadzić szereg obowiązków i wymagań związanych z zarządzaniem
bezpieczeństwem informacji, jak również ustanowienie pojedynczego punktu kontaktowego
do spraw cyberbezpieczeństwa i powołanie zespołów reagowania na incydenty
komputerowe280.
Należy jednak wspomnieć, że zintensyfikowanie prac, które ostatecznie doprowadziły do
zaprojektowania i uchwalenia Dyrektywy NIS, nie było jedynie wynikiem wskazanego
powyżej wniosku. Choć był on niezwykle ważny i wskazuje się jego datę jako rozpoczęcie prac
w zakresie cyberbezpieczeństwa, to należy również zwrócić uwagę na inne czynniki.
W szczególności do takich elementów należy stale i szybko rosnąca ilość zagrożeń
Uzasadnienie do projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, s. 72, http://orka.sejm.gov.pl
/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-963-2018/$file/8-020-963-2018.pdf
279
Hackmageddon, 2018 Cyber Attacks Statistics. https://www.hackmageddon.com/2018-master-table/
280
z ang. Computer Security Incident Response Team lub CSIRT.
278
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cybernetycznych, a wraz z nią kwot wydawanych na obsługę incydentów i zapewnienie
cyberbezpieczeństwa różnorodnych podmiotów. Powyższe zostało zauważone i podkreślone
w ramach Opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie ataków
cybernetycznych w UE281. Zgodnie ze wskazanymi w tej opinii statystykami ponad 38%
użytkowników urządzeń mobilnych doświadczyło aktu cyberprzestępczości w okresie
ostatnich 12 miesięcy282. Podniesiono również, że „każdego roku na całym świecie ofiary
cyberataków tracą około 290 mld EUR, co czyni tę przestępczość bardziej dochodową
od światowego handlu marihuaną, kokainą i heroiną łącznie”283. Sama wartość jest zatem
szokująca, co jest potęgowane przez efekt przyrównania tej kwoty do „standardowych”
przestępstw. Już samo postawienie tematyki cyberbezpieczeństwa w jednym rzędzie z handlem
narkotykami wskazuje na wagę i podejście do tej problematyki. W opinii autora było to
niezwykle ważne wydarzenie, ponieważ, jak się wydaje, po raz pierwszy w oficjalnej
komunikacji przekazano do opinii publicznej jasną informację, że przestępczość internetowa
nie jest mniej istotna od innych jej odsłon.
Prace nad odpowiednim poziomem bezpieczeństwa cybernetycznego w Polsce
Cyberbezpieczeństwo nadal nie należy do zagadnień traktowanych przez państwa
członkowskie UE jako priorytet. Sytuacja jest dodatkowo osłabiona przez niejednolite
podejście pomiędzy poszczególnymi państwami284. Rozpoznanie powyższego wywołało
zintensyfikowane prace nad aktem prawnym w rzeczonym zakresie. Został on jednak
uchwalony w randze dyrektywy, co oznacza obowiązek wdrożenia do wewnętrznego systemu
prawnego poszczególnych państw. Należy jednak podkreślić, że niezależnie od prac na
poziomie UE w zakresie wskazanej dyrektywy, w Polsce trwały już prace dotyczące strategii
cyberbezpieczeństwa. Co za tym idzie, ustawa ta musiała zostać włączona do szerszego
projektu mającego na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa Polski w przestrzeni cyfrowej,
które to prace były już na tyle zaawansowane, że zaowocowały powstaniem w 2017 r.
Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa285.
Cyberustawa nie jest jednak aktem prawnym całościowo obejmującym swoim zakresem
tę dziedzinę. Jest on bowiem ograniczony jedynie do podmiotów, które zostały uznane
za najistotniejsze z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Zakres podmiotowy ustawy
został określony w art. 4. Zgodnie z nim krajowy system cyberbezpieczeństwa obejmuje
w szczególności operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych, podmioty
publiczne286, jak również spółki prawa handlowego wykonujące zadania o charakterze
użyteczności publicznej. Są to najważniejsze kategorie podmiotów wymienionych
w rzeczonym akcie prawnym, a sama kategoryzacja ma bezpośredni związek z obowiązkami
nałożonymi na dany podmiot. Szczegółowe omówienie i analiza tych obowiązków nie jest
jednak przedmiotem niniejszej pracy. Ich konkretna postać może wpłynąć na kształt
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie ataków cybernetycznych w UE
(2014/C451/05; Dz.U.UE C z dnia 16 grudnia 2014 r.).
282
Opinia Europejskiego Komitetu…, s. 4.
283
Ibidem.
284
Motyw 5 Dyrektywy.
285
Informacja Ministerstwa Cyfryzacji dotycząca powstania Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa
(https://www.gov.pl/cyfryzacja/ncc-na-strazy-cyberbezpieczenstwa).
286
Konkretnie wskazane podmioty publiczne.
281
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zarządzania bezpieczeństwem informacji w danym podmiocie np. poprzez przewidzenie
procedur uwzględniających obowiązki. Nie ma to jednak aż tak dużego znaczenia dla
określenia roli Cyberustawy i bezpieczeństwa cybernetycznego w ogólności w ramach systemu
zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Akt ten jest istotnym elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
w podmiotach mieszczących się w jego zakresie. Spowodowane jest to licznymi obowiązkami
zaprojektowanymi dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego tych podmiotów
w ogólności, z czym niewątpliwie łączy się problematyka bezpieczeństwa informacji.
Bezpieczeństwo informacji definiowane jest jako ochrona informacji i systemów
informacyjnych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, ujawnianiem,
zakłócaniem, modyfikacją czy zniszczeniem w celu zapewnienia integralności, poufności
i dostępności287. System zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO/IEC
27001 to natomiast część całościowego systemu zarządzania oparta na podejściu wynikającym
z ryzyka biznesowego, odnosząca się do ustanawiania, wdrażania, eksploatacji, monitorowania,
utrzymywania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji. Podkreślenia wymaga, że ten system
obejmuje strukturę organizacyjną, polityki, planowane działania, odpowiedzialności, zasady,
procedury, procesy i zasoby288. W świetle powyższego wydaje się, że nie ma wątpliwości co
do faktu, że cyberbezpieczeństwo i działalność w tym zakresie należy do systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji w danej organizacji.
Do obowiązków wprowadzanych w powyższym zakresie należą nałożone na operatorów
usług kluczowych wymagania dotyczące zabezpieczenia przed ryzykami cybernetycznymi.
W szczególności należy do nich wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie
informacyjnym wykorzystywanym do świadczenia usługi kluczowej. Zgodnie z art. 8
cyberustawy system ten ma zapewnić w szczególności prowadzenie systematycznego
szacowania ryzyka wystąpienia incydentu oraz zarządzanie tym ryzykiem i w jego ramach
należy wdrożyć odpowiednie i proporcjonalne do oszacowanego ryzyka środki techniczne
i organizacyjne. Równolegle przewidziano, że w ramach opracowanego systemu zbiera się
informacje o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa i podatnościach na incydenty systemu
informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, jak również zarządzanie
ewentualnymi incydentami, stosowanie środków zapobiegających i ograniczających wpływ
incydentów na bezpieczeństwo systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia
usługi kluczowej. W celu zapewnienia wykonania powyższych, jak również pozostałych
przewidzianych w Cyberustawie, zadań operatorzy usług kluczowych opracowują, wdrażają,
stosują i aktualizują dokumentację dotyczącą cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego
wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej289. Rodzaje takiej dokumentacji określa
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia uwzględniając Polskie Normy oraz potrzebę
zapewnienia cyberbezpieczeństwa podczas świadczenia usług kluczowych i ciągłości
świadczenia tych usług290.

44 United States Code § 3542, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/44/3542.
A. Wójcik, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO/IEC 27001 (cz. 1.), Zabezpieczenia
2/2008.
289
Art. 10 Ustawy.
290
W chwili pisania niniejszego artykułu brak jest jednak tego rozporządzenia stąd nie sposób ocenić wartości tej
dokumentacji dla poziomu cyberbezpieczeństwa.
287
288
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Drugą grupą podmiotową wskazaną w Cyberustawie są dostawcy usług cyfrowych,
którzy zostali wskazani (na podstawie art. 17 ust. 1 Cyberustawy) w załączniku nr 2.
Zgodnie z nim do szerokiej kategorii dostawców usług cyfrowych należą internetowe platformy
handlowe, dostawcy usług przetwarzania w chmurze i dostawcy wyszukiwarek internetowych.
Są to zatem trzy wyszczególnione grupy podmiotów, które zostały uznane za niezbędne dla
zachowania ciągłości funkcjonowania państwa, choć nie jest to oczywiste. Najważniejszymi
obowiązkami, które zostały dla tych podmiotów przewidziane jest stworzenie systemu,
który obejmuje właściwe i proporcjonalne środki techniczne i organizacyjne w celu zarządzania
ryzykiem, na jakie narażone są systemy informacyjne wykorzystywane do świadczenia usługi
cyfrowej. W szczególności system ten musi uwzględniać wykrywanie, obsługę i raportowanie
incydentów. Doprecyzowanie środków, które są w tym celu podjęte zostało przewidziane
w ramach rozporządzenia wykonawczego 2018/151291. Znajduje się w nim w szczególności
lista elementów, z których powinien składać się system bezpieczeństwa systemów i obiektów,
jak również parametry niezbędne do wzięcia pod uwagę w ramach szacowania przez dostawcę
usługi cyfrowej czy wpływ incydentu był istotny292. W motywie 3 tego rozporządzenia
podkreślono, że cyberbezpieczeństwo tych podmiotów powinno być zapewnione poprzez
stosowanie odpowiednich procedur, a podejmowane działania powinny dotyczyć
systematycznego zarządzania sieciami i systemami informatycznymi, bezpieczeństwa
fizycznego i środowiskowego, bezpieczeństwa dostaw oraz kontroli dostępu.
Analizowana ustawa wprowadza również szereg zmian do innych aktów prawnych
zmierzających do dostosowania ich do zmian i obowiązków wprowadzanych w ramach
cyberustawy. Najważniejszymi z takich zmian, o których warto wspomnieć są modyfikacje
wprowadzane do ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu293.
W ramach tej zmiany wprowadza się do rzeczonej ustawy obowiązek wdrożenia systemu
wczesnego ostrzegania o zagrożeniach występujących w sieci Internet. Ma on zapobiegać
i zwalczać zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Obowiązek ten został przewidziany
dla podmiotów istotnych z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania państwa systemów
teleinformatycznych organów administracji publicznej lub sieci teleinformatycznych objętych
wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury
krytycznej. Wydaje się zatem, że może to być potencjalnie bardzo szeroka grupa podmiotów.
W przypadku ostatniej ze wskazanych kategorii podmiotowych odnoszącej się do
infrastruktury krytycznej należy jednocześnie zwrócić uwagę na obowiązek odniesienia się do
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym294, w której została zdefiniowana.
Zgodnie z art. 3 pkt b) rzeczonego aktu prawnego infrastruktura krytyczna to systemy
oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty
budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego
obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/151 z dnia 30 stycznia 2018 r. ustanawiające zasady
stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w odniesieniu do dalszego
doprecyzowania elementów, jakie mają być uwzględnione przez dostawców usług cyfrowych w zakresie
zarządzania istniejącymi ryzykami dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, oraz parametrów
służących do określenia, czy incydent ma istotny wpływ.
292
Z czym łączy się obowiązek jego zgłoszenia.
293
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
294
Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
291
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publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców295. Zwrócić należy jednocześnie uwagę,
że są to podmioty, na których już do tej pory ciążyły obowiązki związane z zabezpieczeniem
infrastruktury krytycznej. W doktrynie wskazuje się, że ochrona infrastruktury krytycznej
polega na podjęciu wszelkich działań zmierzających do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości
działań
i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub
słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej
infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe
funkcjonowanie296.
Metody
Badania w zakresie przedmiotowej tematyki zostały w znaczącej mierze oparte na metodzie
dogmatycznej. Należy podkreślić, że jest to dominująca metoda w naukach prawnych,
która jednocześnie została zidentyfikowana przez autora jako pozwalająca na odpowiedź
na postawione pytania badawcze. Podstawowym elementem niniejszych badań była bowiem
analiza aktów prawnych, do których w szczególności należy zaliczyć cyberustawę,
akty wykonawcze, jak również treść norm. Przyjęcie tej metody pozwoliło na wypracowanie
wniosków opartych na dogłębnej analizie i interpretacji krajowych i międzynarodowych aktów
prawnych. Należy również zwrócić uwagę na posiłkowe odwołanie się do metody
porównawczej, która pozwoliła, jak się wydaje, na całościowe rozpoznanie zakresu
cyberbezpieczeństwa i jego miejsca w ramach organizacji bezpieczeństwa informacji.
Powyższe metody zostały uznane za wystarczające dla przeprowadzenia niniejszej analizy.
Zakończenie
Bezpieczeństwo cybernetyczne jest stosunkowo nową dziedziną, która nadal może być
uznawana za domenę dużych korporacji. Bez wątpienia jednak jej rola będzie stale
i dynamicznie rosła a działania UE są nakierowane na kreowaniu mechanizmów i kultury
podnoszącej odporność na zagrożenia297. Wykazane zostało również poza wszelką
wątpliwością, że cyberbezpieczeństwo nie należy do dziedzin czysto-technicznych
podkreślając we wszystkich wskazanych aktach prawnych, jak również przez przedstawicieli
doktryny, wagę zabezpieczeń o charakterze organizacyjnym, które w szczególności mogą się
przejawiać w odpowiednich procedurach lub politykach i składać się łącznie na system
zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Najlepszym przykładem powyższego jest wprowadzony bardzo szeroko obowiązek
raportowania incydentów. Organizacja systemu wykrywania incydentów może przyjąć formę
proceduralną, co jest najczęstszym rozwiązaniem. Samo wykrywanie incydentów wymaga
W tym miejscu wyszczególniono systemy, które infrastruktura krytyczna w szczególności obejmuje.
Są to systemy zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, żywność, wodę, systemy łączności, sieci
teleinformatycznych, finansowe, ochrony zdrowia, transportowe, ratownicze, zapewniające ciągłość działania
administracji publicznej, produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych
i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.
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Informacji o Rynku Energii, https://www.cire.pl/item,160160,2,0,0,0,0,0,kluczowe-problemy-z-zakresu-ochronyinfrastruktury-krytycznej.html
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poszerzonej wiedzy technicznej. W przypadku wykrycia incydentu dochodzi do jego obsługi,
w tym w szczególności jego analizy, co powinno zmierzać do ustalenia czy incydent podlega
obowiązkowi zgłoszeniowemu i zebrania niezbędnego do zgłoszenia zestawu informacji.
Jest to jeden z najważniejszych w opinii autora elementów skutecznego systemu
cyberbezpieczeństwa w skali globalnej. Analiza zaraportowanych incydentów pozwala bowiem
na zdecydowane ograniczenie ich skali. W związku z powyższym niezmienną prawdą
pozostaje, że im szybsza reakcja na incydent tym efektywniejsze zabezpieczenie przed jego
skutkami. Odpowiednio zaprojektowane i wdrożone procedury mogą w tym przypadku
przyczynić się do zdecydowanie lepszej organizacji i zarządzania całym procesem.
Jest to zatem jeden z najważniejszych obowiązków związanych z zapewnieniem
odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa niezależnie od rodzaju przedsiębiorstwa, branży
czy lokalizacji. Jeżeli zaś chodzi o umiejscowienie bezpieczeństwa przed atakami sieciowymi
w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wydaje się, że wystarczy
spojrzenie na dane statystyczne. W 2017 r. doszło do 1579 naruszeń bezpieczeństwa
informacyjnego, które zostały opublikowane, co odpowiadało za uzyskanie dostępu do prawie
2 miliardów rekordów (zawierających dane osobowe) w podobnym okresie298.
Większość ataków dokonywanych za pośrednictwem różnego rodzaju sieci jest bowiem
wymierzona w uzyskanie dostępu do informacji. Co jednak zdecydowanie istotniejsze, zgodnie
z badaniem z 2018 r.299 aż 77% respondentów (specjalistów IT) wskazało, że w ich organizacji
nie ma formalnej procedury obsługi incydentu. Wydaje się, że ma to duże przełożenie dla faktu,
że średnio ok. 6 miesięcy zajmowało organizacjom zidentyfikowanie incydentu od jego
wystąpienia300. Wartość ta w porównaniu do lat poprzednich niemalże się nie zmieniła301.
Czas potrzebny na zatrzymanie incydentu to średnio 69 dni 302, podczas gdy, jak wynika
z danych z przywołanego badania, w przypadku zatrzymania incydentu w ciągu 30 dni od jego
wykrycia, podmioty których dotyczył oszczędziły ponad milion dolarów303. Ponieważ nie
dysponujemy jeszcze statystykami, które umożliwiłyby ocenę wpływu wprowadzenia
Dyrektywy NIS na szybkość wykrywania i zarządzani incydentami. Niewątpliwie jednak już
samo wymaganie wprowadzenie odpowiednich procedur może się do tego przyczyniać304.
Procedury dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji, w szczególności ochroną
przed ryzykami sieciowymi mają zatem nie tylko istotny wpływ na bezpieczeństwo informacji
w całej organizacji, ale również dla jej finansów z uwagi na znaczące koszty obsługi
incydentów. Zaznaczenia wymaga, że w ramach niniejszej analizy pominięto całkowicie
elementy, które mają wpływ dla skrócenia czasu i ograniczenia kosztów wskazanych powyżej.
Do elementów tych należą przede wszystkim rzeczywiste wdrożenie i korzystanie
z obowiązujących procedur w organizacjach, jak również dostosowanie i adekwatność tych
procedur. Posiadanie305 odpowiedniej dokumentacji nie jest bowiem jednoznaczne
298

https://techbeacon.com/security/30-cybersecurity-stats-matter-most
Ponemon Institute, The Third Annual Study on the Cyber Resilient Organization, marzec 2018.
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3,09 mln USD w przypadku zatrzymania w tym terminie i 4,25 mln USD w przypadku zatrzymania
po 30 dniach.
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Z uwagi na wskazany brak statystyk jest to ocena czysto abstrakcyjna, w oderwaniu od jakiejkolwiek sytuacji.
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do charakterystyki organizacji.
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z wykonywaniem wskazanych procedur i efektem zastosowania się do nich. Pominięcie tych
elementów zostało podyktowane ograniczonymi ramami niniejszej prezentacji wyników badań,
jak również niewielkim znaczeniem dla odpowiedzi na zasadnicze pytanie o ujęcie
cyberbezpieczeństwa w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Zaprezentowane powyżej skrótowej ujęcie wyników prac badawczych w rzeczonej tematyce
pozwala na potwierdzenie faktu, że cyberbezpieczeństwo jest jednym z istotnych elementów
zarządzania bezpieczeństwem informacji a obowiązki przewidziane dla jednej z kategorii
podmiotów, w szczególności związanych z raportowaniem incydentów, powinny być uznane
za podstawę rozwiązań proceduralnych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.
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MANAGEMENT OF INFORMATION SECURITY IN THE LIGHT OF REQUIREMENTS OF
CYBERSECURITY IN POLAND
Summary: Dynamic development of new technologies has led to broad automatization of processes. It resulted
in creation of new branches, products and services. However, technology and its development created new
possibilities for its utilization for illegal purposes such as access to information or even more invasive activities.
Even when required, legal regulations concerning cybersecuity are considered as manifestation of bureaucracy.
After a deep analysis of National Cybersecurity Framework Act, Author endeavors to establish answers
to the questions concerning cybersecurity requirements in the system of management of information security.
Keywords: cybersecurity, information security, law.
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Sabina Waluś306
WARTOŚCI SPOŁECZNE POKOLENIA IGEN I ICH WPŁYW
NA WZROST GOSPODARCZY
Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie pokolenia iGen, a w szczególności wartości,
którymi kieruje się w życiu, jako jednego z ważnych czynników budujących kapitał ludzki, który będzie
w przyszłości warunkował wzrost gospodarczy Polski oraz całego świata. Zdaniem Autorki, wartości
te w przyszłości będą stanowić punkt wyjścia w rozważaniach na temat ogólnoświatowego wzrostu
gospodarczego. Przy prowadzeniu badań zastosowano metodę badań literaturowych oraz analizy danych
zastanych. Niniejsza praca poruszyła jedynie najważniejsze aspekty związane z wartościami i cechami pokolenia
iGen, które wpływają na wzrost gospodarczy. Biorąc jednak po uwagę przeprowadzone rozważania
i zasygnalizowane problemy, można dojść do wniosku, że iGeneration będzie odgrywało ważną rolę
w kształtowaniu wzrostu gospodarczego, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Pokolenie to jest bardzo
zdyscyplinowane, silnie zmotywowane (do osiągnięcia wysokiej płacy, która jest pochodną wysokich wyników)
oraz wysoko wykwalifikowane. Cechy te w połączeniu nieustannym wykorzystaniem nowych technologii, wysoką
kreatywnością i innowacyjnością będą podstawą wzrostu gospodarczego wielu państw.
Słowa kluczowe: wartości społeczne, społeczeństwo, wzrost gospodarczy, nowe technologie.

Wstęp
Nowoczesne urządzenia technologiczne zrewolucjonizowały nie tylko światowe rynki,
ale także podbiły serca ludzi na całym świecie. Początkowo były towarem luksusowym
i zarezerwowanym jedynie dla wybranych. Dziś są jednak już tak powszechne, że można je
uznać za nieodłączny element codziennego życia praktycznie każdego człowieka.
Część rodziców używa nowoczesnych urządzeń jako metody wychowawczej opartej o system
nagród i kar, gdzie "szlaban" na smartfona lub limitowanie Internetu nie należą do rzadkości.
49% rodziców stosuje urządzenie mobilne jako rodzaj nagrody dla dziecka. Niestety sprawia
to, że w oczach malucha wzrasta waga tego przedmiotu. Nadmierne używanie nowych
technologii budzi obawy przede wszystkim rodziców, ale paradoksalnie to oni pozwalają swym
dzieciom na nielimitowane korzystanie z tego typu dobrodziejstw. Badania potwierdzają,
że aż 60% rodziców robi to tylko po to, żeby zająć się swoimi sprawami albo mieć chwilę dla
siebie, zatem nie bez przyczyny smartfon nazwano "smoczkiem XXI wieku". Co czwarty rodzic
za pomocą urządzenia mobilnego "karmi dziecko" - chce, aby zjadło ono posiłek, więc włącza
mu bajkę. Z kolei 18% rodziców traktuje tablet lub inny sprzęt tego typu jako usypiacz
i kołysankę w jednym307. To właśnie w ten sposób zrodziło się pokolenie, które nie wyobraża
sobie dnia bez nowoczesnych urządzeń. Jest to po części zasługa czasów w jakich obecnie żyje
człowiek, ale także skutek nadmiernego użytkowania technologii przez dorosłych.
Dzieci widząc taki przykład, nie mogą postępować inaczej. Tym pokoleniem jest iGeneration
(w skrócie: iGen, inaczej pokolenie Z, pokolenie pochylonych głów). Celem niniejszej pracy
jest scharakteryzowanie wyżej wymienionego pokolenia, jako jednego z ważnych czynników
budujących kapitał ludzki, który będzie w przyszłości warunkował wzrost gospodarczy Polski
oraz całego świata. Dlaczego jest to tak ciekawa, a zarazem ważna grupa społeczna?
Otóż, codzienne doświadczenia życiowe tego pokolenia są radykalnie odmienne
306
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od doświadczeń jego poprzedników. To pokolenie o zgoła innych cechach, jak
i umiejętnościach. Przy prowadzeniu badań zastosowano metodę badań literaturowych oraz
analizy danych zastanych. W Polsce tematyka ta nie została jeszcze w dostatecznym stopniu
zbadana, zatem w pracy oparto się głównie na doniesieniach z badań naukowców
amerykańskich.
Krótka charakterystyka pokolenia iGen - analiza danych zastanych
Pokolenie iGen już od urodzenia ma kontakt z zaawansowanymi technologicznie urządzeniami.
Ich zainteresowanie tym sprzętem jest tak duże, że zamiast patrzeć na drugiego człowieka,
nieustannie wpatrują się w ekran smartfona. Zamiast spotykać się z innymi w rzeczywistości,
wolą spędzać czas w sieci. Mają setki znajomych w mediach społecznościowych ale bardzo
mało w rzeczywistości308. To pokolenie ludzi urodzonych po 1995 roku, którzy dorastali
z telefonem komórkowym, mieli konto na Instagramie, zanim poszli do liceum i nie pamiętają
czasów sprzed Internetu. Jednak postęp technologiczny to nie jedyna zmiana kształtująca
to pokolenie. Litera ,,i” w słowie ,,iGen” może oznaczać także indywidualizm,
który przedstawiciele tego pokolenia uważają za oczywistość, odrzucając zarazem tradycyjne
zasady społeczne. Na podstawie badań J.M. Twenge można wyróżnić jeszcze kilka innych cech
charakteryzujących pokolenie iGen m.in.: niedojrzali (wydłużenie okresu dziecięcego),
niespokojni (więcej problemów ze zdrowiem psychicznym), niereligijni (utrata religijności),
odizolowani (spadek zaangażowania obywatelskiego). iGen to doskonały obszar do obserwacji
trendów, jakie będą kształtować naszą kulturę w przyszłości, przedstawiciele zaś, choć nadal są
bardzo młodzi, są już na tyle dorośli, by wyrazić własne poglądy i opowiadać o własnych
doświadczeniach309.
Inną bardzo charakterystyczną cechą dla pokolenia iGen jest wydłużenie dzieciństwa
– nastolatki są traktowane przez rodziców jak dzieci, a w konsekwencji są mniej niezależne
i znajdują się pod większą ich ochroną niż kiedyś. Cała zaś trajektoria rozwoju, od dzieciństwa
przez wiek dojrzewania, aż do dorosłości ulega wydłużeniu. Nastolatki przejęły po prostu
strategię powolnego życia prawdopodobnie z powodu mniejszych rodzin. Rodzice mają czas
by opiekować się każdym dzieckiem, aż do momentu odniesienia przez nie sukcesu
w środowisku ekonomicznym. To przekłada się także na fakt, iż rodzice pilnują swe pociechy
o wiele bardziej uważnie, niż kiedyś, a nowe technologie tylko im w tym pomagają.
Nadzór ten ułatwiają aplikacje pozwalające śledzić telefony, dzięki którym rodzice mogą
zobaczyć, gdzie znajdują się ich nastoletnie dzieci310.
Co ciekawe, nastolatki pokolenia iGenu kłócą się ze swoimi rodzicami rzadziej niż ich
poprzednicy (pokolenie X czy baby boomers). Badania pokazują, że odsetek ten spadł z 66%
w 2005 r. do 56% w 2015 r. Coraz rzadsze są aktualnie także ucieczki z domów, których odsetek
w porównaniu między latami 1991-2015 spadł niemal o połowę, a od roku 2008 liczba
nastolatków, którzy twierdzą, że próbowali uciec spada sukcesywnie i to w zastraszającym
tempie311. Najwyraźniej nastolatki nie mają nic przeciwko wolniejszemu dojrzewaniu:
Tamże.
J. M. Twenge, iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardzie tolerancyjne, mniej
szczęśliwe – i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości (i co to oznacza dla nas wszystkich), Smak Słowa, Sopot
2019, s. 10-11.
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z własnej woli pragną dłużej pozostają dziećmi, rzadziej pracują, rzadziej mają prawo jazdy,
rzadziej sami zostają w domu i rzadziej sami dysponują własnymi pieniędzmi. Widać to także
w latach późniejszych. Nawet, gdy już pójdą na studia, są przez swych rodziców traktowani jak
dzieci, którzy zapisują swe pociechy na zajęcia, przypominają o terminach, budzą rano, żeby
się nie spóźniły na zajęcia. Powstaje zatem logiczne pytanie: skoro pokolenie iGen spędza
mniej czasu na odrabianiu lekcji, mniej wychodzi ze znajomymi, mniej pije (alkoholu),
to co w takim razie robi? W wypadku tego pokolenia odpowiedź jest oczywista, wystarczy
spojrzeć na smartfony czy inne nowoczesne gadżety w rękach i zasięgu jego przedstawicieli.
Tematyka (nad)używania nowych technologii przez ludzi, w tym w szczególności przez
dzieci i młodzież, których modelowym przykładem jest pokolenie iGen, stanowi obszar
zainteresowań dość sporej grupy badaczy. Znaczący wkład w badaniach nad tym zjawiskiem
mają między innymi publikacje naukowe: J. Bednarka, J. Gajdy, K. Wenty, W. Strykowskiego,
R.W. Kluszczyńskiego, H.M. McLuhana312, N. Carra, M. Spitzera, S. Maushart czy
J.M. Twenge. Dostępna w tym zakresie literatura zagraniczna prezentuje zdecydowanie
negatywne stanowisko wobec obecności nowoczesnych technologii w życiu ludzi, co poparte
jest wieloma badaniami w tym zakresie313. Nie można jednak generalizować, gdyż szczególnie
w Internecie można natrafić na publikacje, które stawiają to zagadnienie w dobrym świetle.
Szczególnie ludzie młodzi odnosząc się do wpływu nowych technologii na ich życie zauważają
nie tylko jego złe aspekty, ale dostrzegają także wiele możliwości i szans jakie daje im rozwój
technologiczny, o wiele więcej niż opisujący to samo zjawisko dorośli314.
Znany niemiecki psychiatra i neurobiolog M. Spitzer w swych pracach prezentuje szereg
negatywnych konsekwencji używania nowych technologii, co przede wszystkim: prowadzi do
uzależnień, ogranicza czas przeznaczony na sen, wpływa niekorzystnie na pamięć, obniża
zdolności kognitywne młodych ludzi, za sprawą wyręczania mózgu w pracy umysłowej,
nie przyczynia się do lepszego rozwoju umysłowego, ani stosunków z innymi ludźmi, bowiem
portale społecznościowe ograniczają kontakty osobiste, a to z kolei rozwija stany lękowe
i depresję, wpływa negatywnie na samokontrolę315.
Brak zgody wśród badaczy, skłania do refleksji nad złożonością problemu i trudnościami
jego jednoznacznej oceny. Publikacje dotyczące wpływu nowych technologii na życie
młodzieży mają albo pozytywny, albo negatywny charakter. W książkach ukazujących
to zjawisko w dobrym świetle, nie wspomina się o jego wadach i analogicznie w tych
krytycznie do niego nastawionych, nie odnajduje się zalet. Można się także spotkać z pracami
neutralnymi, na płaszczyźnie których dochodzi do konfrontacji obu punktów widzenia.
J. Adamkiewicz, Nowe technologie informacyjne w edukacji. Niekoniecznie ,,cyfrowa demencja”, Wyd. Adam
Marszałek, Toruń 2015, s. 6.
313
Zob. więcej: N. Carr, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Helion, Gliwice 2013; S. Maushart,
E-migranci. Pół roku bez Internetu, telefonu i telewizji, Znak, Kraków 2014; M. Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki
sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci?, Dobra Literatura, Słupsk 2013; J. M. Twenge, iGen. Dlaczego
dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardzie tolerancyjne, mniej szczęśliwe – i zupełnie
nieprzygotowane do dorosłości (i co to oznacza dla nas wszystkich), Smak Słowa, Sopot 2019.
314
Wpływ sieci i nowych technologii na relacje rówieśnicze, Raport z badań zrealizowanych przez młodzież
uczestniczącą w projekcie, Horyzonty Centrum Inicjatyw Młodzieżowych, Poznań 2015, s. 36. http://www.cim
horyzonty.org/files/docs/publikacje/Raport%20z%20bada%C5%84%20Wp%C5%82yw%20sieci%20i%20nowy
ch%20technologii%20na%20relacje%20r%C3%B3wie%C5%9Bnicze.pdf (dostęp: 28.08.2019r.).
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Por.: M. Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci?,
Dobra Literatura, Słupsk 2013; M. Spitzer, Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie?, Dobra
Literatura, Słupsk 2016.
312

127

BEPIECZEŃSTWO W ERZE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. WYZWANIA W SFERACH KULTURY, MARKETINGU I GOSPODARKI

Intencją autorów jest albo zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia jakie niosą ze sobą
nowoczesne technologie, albo pokazanie szans rozwoju jakie dają wytwory techniki, bądź też
przedstawiają ich wady i zalety jednoznacznie nie określając, czy są dobre, czy też złe316.
Warto także zwrócić uwagę, iż dotychczas niewielu badaczy zainteresowało się tak ciekawą
częścią społeczeństwa, która permanentnie pozostaje pod wpływem nowych technologii,
a to pokoleniem iGen. Większość dostępnej literatury skupia się tylko i wyłącznie na wpływie
nowych technologii na ludzi, bez rozróżnienia wpływu na poszczególne pokolenia. iGeneration
ma tą przewagę, że od najmłodszych lat, intuicyjnie potrafi biegle posługiwać się każdym
nowoczesnym sprzętem i wykorzystać je z korzyścią dla siebie. Oczywiście nierzadko jest też
tak, że wykorzystywane nieumiejętnie stwarzają zagrożenia lub kradną czas, który młoda
jednostka mogłaby przeznaczyć na bardziej konstruktywne czynności. Abstrahując jednak od
negatywnych konsekwencji, a przyglądając się jedynie pozytywnym aspektom wpływu
nowych technologii na iGen, należy uznać, iż ukształtowały one człowieka o innych cechach
osobowościowych, w porównaniu do poprzednich pokoleń. Z racji nadużywania nowoczesnych
gadżetów pokolenie to jest bardziej zamknięte w sobie i nieskore do nawiązywania relacji
w świecie rzeczywistym, mniej szczęśliwe, odizolowane, ale bardziej tolerancyjne,
wykształcone i kreatywne. To właśnie w mocnych stronach iGenu można upatrywać
czynników oddziałujących na wzrost gospodarczy państw, wszak jego pierwsi przedstawiciele
są już pełnoprawnymi uczestnikami rynku.
Czynniki oddziałujące na wzrost gospodarczy z uwzględnieniem wartości społecznych
pokolenia iGen
Podstawowym problemem stojącym przed większością krajów świata jest tworzenie warunków
zapewniających trwały rozwój gospodarczy. Wzrost gospodarczy jest bowiem procesem
tworzenia i powiększania rzeczywistych rozmiarów społecznego produktu317. Spośród
podstawowych czynników mających istotny wpływ na wzrost gospodarczy, wymienia się318:
− pracę (w kontekście niniejszego opracowania analizie poddany zostanie głównie aspekt
jakościowy pracy, tj. dyscyplina pracy, wykształcenie, kwalifikacje, motywacja),
− zasoby naturalne (ziemia, zasoby mineralne, paliwa, jakość środowiska),
− kapitał – środki wykorzystywane w procesie produkcji (kapitał rzeczowy oraz kapitał
finansowy i kapitał ludzki),
− technologię (nauka, technika, zarządzanie, przedsiębiorczość).
Jednak już od kilkudziesięciu lat ekonomiści uważają, iż trzeba wyjść poza standardowe
ekonomiczne wytyczne i wskaźniki, które od zawsze uważa się za istotne dla tempa bogacenia
się kraju. W kontekście ostatnich doniesień na temat kurczących się w zastraszającym tempie
zasobów naturalnych, wydaje się, że w przyszłości to inne czynniki będą istotnym motorem
napędowym rozwoju państw, a większego znaczenia nabiorą kwestie jakościowe, aniżeli
ilościowe. W tej krótkiej analizie, pogłębionemu badaniu w kontekście wzrostu gospodarczego
zostało poddane pokolenie iGen, które jest jeszcze dość młode, ale jego pierwsi reprezentanci
wkraczają już na rynek pracy i za kilka lat to właśnie jego przedstawiciele będą decydować
Wpływ sieci i nowych technologii na relacje rówieśnicze…, op. cit., s. 38-39.
M. Klamut, Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu, [w:] B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 195.
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https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Wzrost_gospodarczy (dostęp: 27.08.2019).
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o losach państw i całego świata. Pokolenie to, z pozoru bardzo liberalne w poglądach
(optują bowiem za legalizacją marihuany, aborcją czy karą śmierci) jest bardzo wrażliwie
w kwestiach związanych z ochroną i jakością środowiska. Być może właśnie ta dość liczna
grupa – jeszcze – młodych ludzi, powstrzyma nieustającą degradację wspólnego dobra
wszystkich ludzi. Wieloletnia, rabunkowa eksploatacja naturalnych dóbr, przyczyniła się
owszem do bogacenia poszczególnych państw i ich wzrostu gospodarczego, ale doprowadziła
tym samym do niespotkanego dotychczas kryzysu klimatycznego, który już manifestuje swe
niedomaganie i którego być może nie da się już zatrzymać. Jednak być może to właśnie iGen,
forsując swe zdanie, będzie w stanie ograniczyć to co nieuchronne. Jest to bowiem pokolenie,
które ma swoje poglądy i nie boi się ich wyrażać. Uważają, że to co myślą i mają
do powiedzenia, jest ważne. Warto zwrócić uwagę, jak rośnie liczba kanałów na YouTube
prowadzonych przez młodych ludzi. Czasami mają oni zaledwie kilku subskrybentów,
ale najważniejsze dla nich jest to, że to co mieli do powiedzenia wybrzmiało i poszło w eter319.
W kontekście niniejszej pracy, należy także wspomnieć o postępie technicznym
i organizacyjnym jako składowej wzrostu gospodarczego, ale także ważnym czynniku, który
ukształtował pokolenie iGeneration. Za tym terminem, kryją się nie tylko nowe techniki
produkcji, lecz także nowe metody zarządzania pracą i nowe formy organizacji produkcji.
Chodzi tu raczej o tworzenie nowej wiedzy, a nie o upowszechnienie wiedzy już istniejącej320,
stąd tak ważnym elementem wzrostu gospodarczego są innowacje. Uproszczając, mogą one
powodować zwiększenie wydajności, czyli osiągnięcie większej produkcji przy takich samych
nakładach, bowiem w miarę jak wzrasta wydajność, wzrasta także ilość towarów i usług, czyli
gospodarka się rozwija. Innowacje i wzrost wydajności przynoszą znaczne korzyści
konsumentom i przedsiębiorcom. Razem z wydajnością rosną także wynagrodzenia
pracowników. Mają oni więcej środków finansowych, a zatem mogą nabywać więcej towarów
i usług. Jednocześnie przedsiębiorstwa osiągając coraz wyższe zyski, są w stanie inwestować
i zatrudniać więcej pracowników321.
iGen to pierwsze pokolenie, które w tak dużym stopniu stawia na przedsiębiorczość,
innowacyjność i kreatywność. Mają nieporównywalną dotąd z innymi pokoleniami zdolność
odnajdywania się w różnych sytuacjach i zespołach. Nowoczesne urządzenia z którymi
dorastali od dzieciństwa powodują, że w większym stopniu są w stanie odpowiedzieć
na potrzeby globalnej wioski. Międzynarodowe koncerny, właśnie dzięki nowoczesnym
technologiom, będą w niedługim czasie w stanie budować międzynarodowe zespoły on-line.
Ludzie z całego świata będą pracowali nad tym samym projektem w stopniu znacznie szerszym
i elastyczniejszym aniżeli teraz322. Takie wizje wpisują się idealnie w kompetencje iGen.
Szybsza realizacja zadań, to szybszy zysk i możliwość rozpoczęcia kolejnego projektu.
Ważne jednak, aby praca jaką wykonują przedstawiciele pokolenia iGen, była zgodna z ich
pasjami i zainteresowaniami. Chcą oni bowiem, by była ona integralną częścią ich życia.
Czymś, czemu będą oddawać się z przyjemnością i poświęcać323. Najważniejsze jednak,
by odbywało się to w atmosferze braku presji i stresu, a finalnie zakończyło otrzymaniem
M. Piątkowska, Dom? Jest tam, gdzie od razu łączy nas z wi-fi. Wywiad z Aleksandrą Trapp, ,,Wysokie
Obcasy”, nr 33 (1047)/2019, s. 17.
320
B. Czarny, Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 566.
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https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/growth.pl.html (dostęp: 28.08.2019).
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M. Piątkowska, op. cit., s. 18.
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Tamże, s. 18.
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wysokiego wynagrodzenia. Pracownik iGen to pracownik oddany swej pracy i bardziej na niej
skoncentrowany w porównaniu z przedstawicielami poprzednich pokoleń. To pokolenie bardzo
zdyscyplinowane, silnie zmotywowane (do osiągnięcia wysokiej płacy, która jest pochodną
wysokich wyników) oraz o wysokich kwalifikacjach. iGen zdaje sobie sprawę, że w życiu
zawodowym nie przestanie się nigdy uczyć i jest na to w pełni przygotowane. Jest to zatem
doskonały trzon kapitału ludzkiego, który w niedługiej przyszłości będzie stanowił zarówno
o polskim, jak i ogólnoświatowym wzroście gospodarczym.
Abstrahując od wymienionych wyżej czynników, warto zwrócić uwagę na wpływ religii
na wzrost gospodarczy. Ekonomiści bowiem już dawno wskazywali na potrzebę zbadania tego
obszaru, gdyż jest ona ważną składową kształtującą kulturę, a przez to wpływa na zachowania
ludzi w gospodarce, chociażby w taki sposób, że kształtuje społeczne podejście do pracy
i pracowitości324. Zdaniem R. Barro oraz R. McCleary (na podstawie przeprowadzonych
badań) wiara w piekło (czyli w karę za nieprzestrzeganie zasad etycznych propagowanych
przez religię) jest dodatnio skorelowana ze wzrostem gospodarczym. Na przykład, jeżeli więcej
osób wyraża lęk, że po zrobieniu czegoś złego dosięgnie ich po śmierci kara i przez
to ograniczają oni tego typu zachowania, to zupełnie normalnym jest, że gospodarka wzrasta
szybciej. Z drugiej strony uczestnictwo w praktykach religijnych jest ujemnie skorelowane ze
wzrostem gospodarczym tzn. im większy odsetek obywateli chodzi do kościoła, tym wzrost
gospodarczy jest niższy. Widać zatem, iż religia w życiu obywateli działa na dwa sposoby,
z których jeden przyspiesza wzrost gospodarczy, a drugi go spowalnia325. W przypadku
przedstawicieli pokolenia iGen można przypuszczać, iż oddziaływać na wzrost gospodarczy
będzie drugi czynnik. Jak już zostało wspomniane, przedstawiciele tego pokolenia są wysoce
niereligijni. Spowodowane jest to faktem, że iGen dorasta w czasach, gdy przyznanie się do
bycia niewierzącym jest zdecydowanie bardziej akceptowalne społecznie niż kiedyś.
Przynależność do religii była kiedyś niemal uniwersalnym doświadczeniem młodych ludzi
i tak, na początku lat 80. XX w. ponad 90% uczniów klas maturalnych identyfikowało się
z jakąś grupą religijną, co oznacza, że tylko jedna dziesiąta nie wyznawała żadnej religii.
Jeszcze w 2003r. 87% uczniów drugich klas liceów deklarowało przynależność do jakiejś
religii. Jednak wyraźny spadek jest już zauważalny w 2016r. kiedy to jedynie 66% młodych
ludzi deklaruje swoją wiarę326.
Z uwagi na ograniczenia formalne niniejszej pracy powyższa analiza poruszyła jedynie
najważniejsze aspekty związane z pokoleniem iGen wpływającymi na wzrost gospodarczy.
Biorąc jednak po uwagę przeprowadzone rozważania i zasygnalizowane problemy,
można dojść do wniosku, że iGeneration będzie odgrywało ważną rolę w kształtowaniu wzrostu
gospodarczego, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
Podsumowanie
Pokolenie iGen prezentuje zgoła inne wartości społeczne od swych poprzedników.
Szybkość uczenia się oraz pewność siebie stanowią zarówno klucz do indywidualnego sukcesu,
jak również są składową silnego kapitału ludzkiego, dobrej jakości pracy i innowacyjności,
stanowiących o wzroście gospodarczym państw. Pomimo tylu zalet, jest to jednak pierwsze
https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/religia-a-wzrost-gospodarczy/ (dostęp: 28.08.2019).
Tamże.
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pokolenie, tak przejęte swą przyszłością. Przerażają ich nierówności ekonomiczne i fakt,
iż kiedyś to oni mogą znaleźć się w podobnym położeniu. Dlatego za wszelką cenę starają się
podnosić swe kwalifikacje by nieustannie odpowiadać na zapotrzebowania rynku.
W porównaniu do swych poprzedników są nastawieni bardziej realistycznie, ponieważ
rozumieją, że aby im się powiodło, będą musieli zaciekle walczyć. Jednak są bardziej niż inne
pokolenia otwarci i tolerancyjni, mają nową świadomość w kwestiach równości społecznych
i zdrowia psychicznego, jednocześnie porzucają tradycyjne struktury, jak chociażby religię.
Praktyczna natura i nieodłączna ostrożność, będą w przyszłości bez wątpienia podstawą
sukcesu iGenu327. To pokolenie dla którego ważniejsze jest być niż mieć. Zdaniem A. Trapp,
ludzie nie powinni się bać nadchodzących zmian, ale raczej ich przygotowania na nie328.
Przed pokoleniem iGen zarysowują się bowiem ciężkie czasy, stanowiące konsekwencję
nieodpowiedzialnych i krótkowzrocznych decyzji osób rządzących, z którymi bezsprzecznie
będą musieli się zmierzyć. Jeśli jednak przedstawiciele iGenu wyrwą się z uwięzi swych
telefonów i zrzucą z siebie ciężki płaszcz swych strachów, będą mogli rozwinąć skrzydła
i poszybować329.
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THE SOCIAL VALUES OF THE IGEN GENERATION AND THEIR IMPACT ON
ECONOMIC GROWTH
Summary: The aim of this thesis is to characterize the iGen generation, and in particular the values that guide its
life as one of the important factors building human capital, which in the future will affect the economic growth
of Poland and the whole world. In the author's opinion, in the future, these values will be the starting point for
discussions on global economic growth. In the course of the research, the method of literature research and analysis
of existing data was used. This paper deals only with the most important aspects related to the values and
characteristics of the iGen generation that influence economic growth. However, taking into account the
considerations and problems mentioned, it can be concluded that iGeneration will play an important role in shaping
economic growth, not only in Poland, but also worldwide. This generation is very disciplined, highly motivated
(to achieve high wages, which is a derivative of high performance) and highly qualified. These features, combined
with the constant use of new technologies, high creativity and innovation will contribute to the economic growth.
Keywords: social values, society, economic growth, new technologies.
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