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ABSTRACT

Integration of Poland with the European 
Union has rendered creation of legal frames for an 

information society necessary. Assumptions 
relating to legislative works are included in the 

document prepared by the Polish government and 
entitled „e-Poiand -  Plan of operations in support 
of the development of information society in years 

2001-2006”. Year 2002 was the year of biggest 
changes in Polish law within the range of new 

technologies. These changes reflect relevant 
directives of the EU. For journalist’s work the 

following acts shall be of special importance: act on 
data base protection, act on protection of certain 

seiwices rendered by electronic way based on or 
consisting in conditional access, act on electronic 

signature.

SŁOWA KLUCZOWE
Ochrona baz danych, podpis elektroniczny. 
Internet, dziennikarz 
STRESZCZENIE
Integracja Polski z Unią Europejską wymusiła 
stworzenie ram prawnych społeczeństwa 
informacyjnego. Założenia dotyczące prac 
legislacyjnych zostały zawarte w dokumencie 
przygotowanym przez rząd RP „e-Polska -  Plan 
działań na rzecz rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego na lata 2001-2006”. Rok 2002 
byl rokiem największych zmian w prawie polskim 
z zakresu nowych technologii. Zmiany stanowią 
odzwierciedlenie odpowiednich dyrektyw UE.
Dla pracy dziennikarza szczególne znaczenie 
będą miały: ustawa o ochronie baz danych, ustawa 
o ochronie niektórych usług świadczonych drogą 
elektroniczną opartych lub polegających na 
dostępie warunkowym, ustawa o podpisie 
elektronicznym.
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W prawie polskim, po okresie stagnacji, można zaobserwować szczególne ożywie
nie w zakresie kompleksowych regulacji dotyczących działalności podmiotów w sek
torze IT. Rozwój gospodarki elektronicznej wymagał stworzenia nowych ram pra
wnych, które pozwoliłyby w sposób jasny i precyzyjny kontrołować m.in. przepływ 
oraz dostęp do informacji.

Integracja Polski z Unią Europejską wymusiła stworzenie ram prawnych społe
czeństwa informacyjnego. Założenia dotyczące prac łegislacyjnych zostały zawarte 
w dokumencie przygotowanym przez rząd RP „e-Polska -  Płan działań na rzecz roz
woju społeczeństwa informacyjnego na łata 2001-2006”.

Rok 2002 był rokiem największych zmian w prawie połskim z zakresu nowych 
technologii. Zmiany stanowią odzwierciedlenie odpowiednich dyrektyw UE. Spoś
ród pięciu ustaw wymienionych poniżej, które określić można mianem podstawowe
go pakietu gospodarki elektronicznej sektora prywatnego, dla pracy dziennikarza 
szczególne znaczenie będą miały trzy pierwsze:

1. Ustawa o ochronie baz danych (Dz.U. 2001, nr 128, poz. 1402) -  obowiązująca 
od dnia 10 łistopada 2002 r.

2. Ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych drogą ełektroniczną opar
tych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U. 2002, nr 126, poz. 1068) -  
obowiązująca od dnia 10 listopada 2002 r.

3. Ustawa o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001, nr 130, poz. 1450) -  obowiązu
jąca od dnia 16 sierpnia 2002 r.

4. Ustawa o świadczeniu usług drogą ełektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 
1204) -  obowiązująca od dnia 10 marca 2003 r,

5. Ustawa o ełektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. 2002, nr 169, poz. 
1385).

Niniejszy referat jest próbą wskazania, jak w „nowej”, prawnie regułowanej inter
netowej rzeczywistości, ma poruszać się dziennikarz. Jak wygłądają jego prawa i obo
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wiązki, gdy Internet staje się istotnym źródłem informacji. Pominięty zostanie nato
miast drugi aspekt -  Internet jako miejsce publikacji obok tradycyjnej postaci prze
kazu (publikacji papierowej).

Obok kwestii związanych z ochroną informacji, część rozważań zostanie poświę
cona zagadnieniu dostępu rozumianemu jako dostęp do danych, w tym utworów roz
powszechnianych w sieci, oraz dostęp do poszczególnych usług, w niej świadczonych.

Internet zapewnia dostęp do szeregu informacji o różnorodnej naturze. Jest to 
medium pozwalające na tanie, proste i bardzo szybkie pozyskanie informacji, dlate
go też może odgrywać znaczącą rolę w pracy dziennikarza, w szczególności na etapie 
przygotowania materiałów do publikacji. Z  drugiej strony uzasadniony jest zarzut, że 
w wielu przypadkach dostęp do utworów następuje bez zgody twórcy. W pewnym za
kresie zmieniła ten stan rzeczy ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych 
drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, będąca im
plementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/84/EC o ochronie 
prawnej usług dostępu warunkowego lub opartych na takim dostępie (OJ 20.11.1998, 
L 320).

Ustawa ta wprowadziła m.in. prawną ochronę usług świadczonych drogą elektro
niczną, opartych na dostępie warunkowym, czyli usług, z których korzystanie jest uza
leżnione od uprzedniego nabycia przez usługobiorcę urządzenia dostępu warunko
wego (sprzęt lub oprogramowanie, które zostały zaprojektowane łub przystosowane 
do korzystania z usług chronionych) łub uzyskania indywidualnego upoważnienia do
stępu do danej usługik Usługa świadczona drogą elektroniczną może polegać np. na 
zapewnieniu usługobiorcy (dziennikarzowi) dostępu do określonej bazy danych w In
ternecie.

Usługami chronionymi na podstawie niniejszej ustawy są usługi świadczone na in
dywidualne żądanie usługobiorcy drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności 
stron -  jeżeli świadczone są za wynagrodzeniem i oparte na dostępie warunkowym^. 
Zapłata wynagrodzenia może następować zarówno za samą usługę wykonywaną 
przez podmiot udostępniający, jak też za korzystanie z wszelkiego rodzaju danych, 
w tym stanowiących przedmiot praw autorskich lub pokrewnych. W konsekwencji nie 
podlegają takiej ochronie usługi dostępu do baz danych, jeżeli dostęp ten jest nieod
płatny. Taka regulacja była z pewnością jednym z powodów zmian, jakie zaszły w In
ternecie właśnie w zakresie odpłatnego udostępniania informacji, do których do tej 
pory dostęp był nieodpłatny (np. archiwum „Rzeczpospolitej”). Dziennikarz, chcąc

’ Jest to system specjalnej ochrony usług świadczonych przez przedsiębiorcę nie będący jednak 
w sprzeczności (chociaż są różne opinie) z prawem komunikowania dzieła publiczności zawartym w dyrek
tywie UE o harmonizacji niektórych aspektów prawa autorskiego i praw sąsiednich w społeczeństwie in
formacyjnym (OJ 22.06.2001, L 167), a także w traktatach WIPO (o prawach autorskich oraz o wykona
niach artystycznych i fonogramach).

- Podmiot udostępniający, stosując blokadę dostępu online do dzieła, decyduje jednocześnie w imie
niu uprawnionych podmiotów praw autorskich i pokrewnych o dostępie do tego dzieła.
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obecnie uzyskać dostęp do odpłatnych baz danych znajdujących się na stronach www, 
musi zawrzeć odpowiednią umowę z usługodawcą (podmiotem zapewniającym do
stęp do bazy danych). W przypadku, gdy umowa nie stanowi inaczej, indywiduałne 
upoważnienie dostępu do danej usługi chronionej uzyskuje dziennikarz, jeśłi zapłaci 
ustałone przez usługodawcę wynagrodzenie za usługę łub zobowiąże się do zapłaty 
takiego wynagrodzenia w okreśłonym terminie.

Naruszenie zasad ochrony usług świadczonych drogą elektroniczną opartych na 
dostępie warunkowym zagrożone jest karą, zgodnie bowiem z ustawą, kto w celu uży
cia w obrocie wytwarza urządzenia niedozwolone (urządzenie, które zostało zapro
jektowane lub przystosowane w celu umożliwienia korzystania z usług chronionych 
bez uprzedniego upoważnienia usługodawcy) lub wprowadza je do obrotu, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat trzech. Tej same karze podlega, kto świadczy usłu
gi niedozwolone. Ponadto, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej posiada łub 
używa urządzenia niedozwolonego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca używa urządzenia niedozwolone
go wyłącznie na własne potrzeby, podlega grzywnie. Sąd orzeka przepadek urządzeń 
niedozwolonych stanowiących przedmioty czynów, o których mowa powyżej, cho
ciażby nie były one własnością sprawcy. Ściganie powyższych przestępstw następuje 
na wniosek podmiotów wskazanych w ustawie, w tym pokrzywdzonego świadczącego 
usługi oparte na dostępie warunkowym. W sieci internetowej możliwość kontrolowa
nia dostępu do danych, w tym utworów, może wynikać z ochrony kształtowanej na 
podstawie odpowiedzialności deliktowej w przypadku regulacji chroniącej usługę 
świadczenia dostępu warunkowego, jak również w zakresie użytku czynionego z dzie
ła w ramach monopolu autorskiego w ramach ochrony przyznanej przez ustawę 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2000, nr 80, poz. 
904 ze zm.).

Przy omawianiu dostępu do informacji zawartych w bazach danych (m.in. znajdu
jących się na stronach www), należy odnieść się do kolejnej ustawy z zakresu prawa 
nowych technologii, tj. ustawy o ochronie baz danych będącej implementacją dyrekty
wy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 96/9/EC o prawnej ochronie baz danych (OJ 
22.3.1996, L 77). Ustawa ta wprowadziła nowe zasady korzystania (eksploatacji) 
z dóbr niematerialnych. Do chwili jej wejścia w życie najsilniejszą ochronę baz danych 
gwarantowało prawo autorskie, które miało jednak ograniczony zakres, bowiem jego 
ochroną objęte były jedynie bazy danych spełniające kryterium twórczości (czyli bazy 
danych będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego). Nowe prawo nie jest kon
kurencyjne wobec ustawy o prawie autorskim, gdyż wprowadza ochronę obejmującą 
bazy danych niespełniające kiyterium twórczości i to zarówno w zakresie samej bazy 
danych (jej struktury, układu, zestawienia poszczególnych elementów), jak i jej zawar
tości. Przedmiotem ochrony jest baza danych w dowolnej formie, zarówno elektro
nicznej (znajdująca się np. na stronach www), jak i nieelektronicznej, wymagająca 
istotnego co do jakości lub ilości nakładu inwestycyjnego w celu jej sporządzenia, we
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ryfikacji lub prezentacji jej zawartości. Jeszcze przed wejściem w życie tej ustawy 
szczególne wątpliwości budziło wyłączenie spod ochrony odrębnym prawem baz da
nych spełniających przesłanki utworu -  co jest zresztą sprzeczne z dyrektywą.

Celem wprowadzenia nowych regulacji jest więc ochrona nakładów inwestycyj
nych poniesionych przez producenta bazy danych na jej stworzenie. W konsekwencji 
w obecnym stanie prawnym bazy danych są chronione w następujący sposób:

• bazy danych o charakterze twórczym -  ochrona prawnoautorska
• bazy danych niemające charakteru twórczego, ale w stosunku do których wyma

gany jest istotny co do jakości lub ilości nakład inwestycyjny w cełu sporządzenia, we
ryfikacji lub prezentacji ich zawartości -  ochrona na podstawie ustawy o ochronie baz 
danych

• bazy danych niemające charakteru twórczego oraz cech wymaganych do obję
cia ich ochroną z mocy ustawy o ochronie baz danych -  brak szczególnej ochrony pra
wnej.

Dla pracy dziennikarza istotne znaczenie ma prawo do pobierania informacji za
wartych np. w elektronicznych bazach danych. Wprowadzenie ustawy o ochronie baz 
danych znacznie to prawo ograniczyło. Zgodnie bowiem z nowymi regulacjami to 
producent bazy danych ma wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych i wtórne
go ich wykorzystania w całości lub w znacznej części, co do jakości lub ilości. 
W konsekwencji prawo innych podmiotów do dokonywania powyższych operacji na 
bazie danych zależy od odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez producenta 
bazy danych, z zastrzeżeniem jednakże, że wyłączne prawa producenta bazy danych 
nie dotyczą sytuacji, gdy przedmiotem eksploatacji jest nieistotna, co do jakości lub 
ilości, część bazy danych udostępnionej publicznie w jakikolwiek sposób^.

Przez pobieranie danych należy rozumieć stałe lub czasowe przejęcie lub prze
niesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości bazy danych 
na inny nośnik, bez względu na sposób lub formę tego przejęcia lub przeniesienia 
(np. wyświetlanie na monitorze, ściąganie bazy danych na twardy dysk komputera, 
przejęcie z udostępnionej online cudzej bazy odsyłaczy (hiperlinków).

Natomiast przez wtórne wykorzystanie danych należy rozumieć publiczne udo
stępnienie bazy danych w dowolnej formie, a w szczególności poprzez rozpowszech
nianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem.

Przed pobraniem informacji z bazy danych chronionej na podstawie nowej usta- 
wy"* (o ile informacja ta nie będzie nieistotną, co do jakości lub ilości, częścią bazy da-

w  odniesieniu do nieelektronicznych baz danych dopuszczalne jest korzystanie z istotnej części ba
zy danych do własnego użytku osobistego. Przykładowo, nie jest dopuszczalne sporządzanie kopii wydru
ku z elektronicznej bazy danych, jak również przygotowanie z wersji papierowej wersji elektronicznej (np. 
przy użyciu skanera). Pomimo poszerzenia w stosunku do uregulowań dyrektywy zakresu użytku osobiste
go o wtórne wykorzystanie (obok pierwotnego), nie wprowadzono obowiązku powołania się na źródło.

■* Przyjęty model ochrony nie zakłada konieczności dopełnienia przez producenta jakichkołwiek for
malności, np. rejestracyjnych (podobnie jak w prawie autorskim).



Prawne aspekty ochrony informacji w gospodarce elektronicznej... 45

nych) dziennikarz będzie zmuszony uzyskać odpowiednie upoważnienie producenta 
bazy danych^. W razie naruszenia powyższego obowiązku producent bazy danych 
może żądać od dziennikarza (jako podmiotu naruszającego jego prawo do bazy 
danych);

-  zaniechania naruszeń,
-  przywrócenia stanu zgodnego z prawem,
-  wydania bezprawnie uzyskanej korzyści majątkowej, a także
-  naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.
Poza zakresem tego prawa pozostaną najczęstsze działania użytkownika, jak np. 

pobieranie numeru telefonu czy fragmentu aktu prawnego. Takie rozwiązanie, tj. po
służenie się pojęciem nieistotnej części bazy danych i wprowadzenie możliwości ko
rzystania z niej^ jest wynikiem założenia ustawodawcy, że kontrola takiego wykorzy
stania bazy danych byłaby bardzo trudna lub wręcz niemożliwa. Pojęcie to jednak ma 
charakter nieostry i jego interpretację pozostawiono orzecznictwu. Należy zwrócić 
uwagę na wprowadzony wyjątek (zgodny z dyrektywą 96/9 EC), zgodnie z którym 
w zakres prawa odrębnego wkracza systematyczne i powtarzające się pobieranie 
lub wtórne wykorzystanie, jeżeli jest sprzeczne z normalnym korzystaniem z bazy lub 
godzi w słuszne interesy producenta baz danych^. Taki sposób korzystania, jak rów
nież próby rozszerzania pojęcia „nieistotnej części”, mogą być w pracy dziennikarza 
bardzo częste.

Ustawa wprowadza również odpowiedzialność karną (kara grzywny) osób, które 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez uprawnienia lub wbrew jego warun
kom, pobierają dane lub wtórnie wykorzystują w całości lub w istotnej, co do jakości 
lub ilości, części bazy danych. Powyższy czyn stanowi wykroczenie (czyny naruszają
ce wyłączne prawo twórcy do utworu w rozumieniu prawa autorskiego są przestęp
stwami, nie zaś wykroczeniami), a sąd może orzec przepadek baz danych na rzecz 
Skarbu Państwa.

Prawo do bazy danych nie narusza ochrony treści bazy danych udzielanej na pod
stawie innych aktów prawnych, jak ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
przepisów o wynalazkach, znakach towarowych, wzorach przemysłowych, oznaczę-

’ Ustawa nie zawiera definicji legalnego użytkownika baz danych, posługując się -  w przeciwień
stwie do prawa autorskiego -  terminem „użytkownik korzystający zgodnie z prawem z bazy”. Producent 
nie może zabronić użytkownikowi korzystającemu zgodnie z prawem z bazy (udostępnionej do użytku 
publicznego) pobierania lub wtórnego wykorzystania w jakimkolwiek celu nieistotnej części bazy da
nych. Założeniem takiej konstrukcji jest uniemożliwienie producentowi bazy danych wykorzystywania 
pozycji rynkowej i umownego ograniczania dostępu do informacji poza konieczny ustawowo określony 
zakres.

Korzystanie z nieistotnej części bazy danych nie może naruszać normalnego korzystania z bazy lub 
godzić w słuszne interesy producenta bazy danych. Jest to rozwiązanie tożsame z przyjętą w prawie autor
skim (art. 35) generalną klauzulą odnoszącą się do zasad korzystania z utworów i praw pokrewnych w ra
mach dozwolonego użytku.

’ Z literalnego brzmienia przepisu nie wynika wprost, czy odnosi się do istotnej co do jakości lub ilo
ści części bazy danych, czy do nieistotnej części bazy danych.
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niach pochodzenia, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tajemnicy prawnie chro
nionej (np. tajemnicy bankowej, certyfikacyjnej, ubezpieczeniowej), ochronie infor
macji niejawnych, ochronie danych osobowych, a także prawa cywilnego i prawa pra
cy. Dziennikarz celem uzyskania i wykorzystania takich informacji musi zastosować 
odpowiednie regulacje wynikające z powyżej wskazanych przepisów prawa, zagadnie
nie to nie jest jednak przedmiotem niniejszego referatu.

Dziennikarz uzyskuje informacje nie tylko w drodze samodzielnych poszukiwań, 
ale również bezpośrednio od informatorów. Komunikacja bardzo często następuje 
przy użyciu poczty elektronicznej. Pojawia się więc zagadnienie odpowiedniego za
bezpieczenia transmisji via e-mail, tj. upewnienia się dziennikarza co do źródła infor
macji oraz jej rzeczywistej treści. W tym przypadku ogromną rolę może odgrywać wy
korzystanie podpisu elektronicznego^. Regulacje dotyczące zastosowania podpisu 
elektronicznego wprowadziła ustawa o podpisie elektronicznym wzorowana na 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/93/EC o wspólnotowej infra
strukturze podpisów elektronicznych (OJ 19.01.2000, L 13). Posłużenie się w komu
nikacji bezpiecznym podpisem elektronicznym^ zapewnia:

• identyfikację nadawcy
• bezpieczeństwo
• integralność treści opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Zastosowanie w kontaktach dziennikarza z informatorami bezpiecznego podpisu

elektronicznego zapewnia możliwie bezpieczną drogę uzyskiwania informacji, 
w szczególności tych, co do których źródła i treści dziennikarz ma wątpliwości^^.

Na ramy prawne gospodarki elektronicznej składają się nie tylko przepisy doty
czące działalności sektora prywatnego (wymienione na wstępie), ale również odno
szące się do administracji publicznej. Przepisy z zakresu sektora publicznego mają 
dla dziennikarzy szczególne znaczenie.

Jedną z najważniejszych inicjatyw realizowanych obecnie w Unii Europejskiej 
oraz w Polsce jest idea e-government (ujęta w dokumencie e-Europe 2005. A n  Infor
mation Society for AU).

** Ustawodawca pod pojęciem podpisu elektronicznego rozumie dane elektroniczne dołączone do in
nych danych elektronicznych lub z którymi są logicznie powiązane w celu potwierdzenia tożsamości 
podmiotu podpisującego, który się nimi posługuje. Podpis elektroniczny jest funkcją dokumentu, dzięki 
czemu jest powiązany z każdym, nawet najdrobniejszym jego elementem.

Bezpieczny podpis elektroniczny jest podpisem zaawansowanym w stosunku do zwykłego podpisu 
elektronicznego. Musi spełniać określone w ustawie warunki, a mianowicie: jest przyporządkowany wy
łącznie do osoby składającej ten podpis; sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby 
składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu ełektronicznego; 
powiązany z danymi, do których został dołączony w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych da
nych jest rozpoznawalna (zapewnia integralność danych).

Istotne znaczenie może mieć również zachowanie wymogu formy pisemnej poprzez złożenie 
oświadczenia woli na elektronicznym nośniku informacji, z użyciem bezpiecznego podpisu elektroniczne
go weryfikowanego przez ważny kwalifikowany certyfikat.
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Na organy władzy publicznej został nałożony obowiązek zapewnienia powszech
nego dostępu online do informacji publicznych oraz możliwości załatwiania tą drogą 
wszelkich spraw z zakresu administracji publicznej.

Pierwszym aktem prawnym, w którym znalazły się przepisy implementujące do 
polskiego porządku prawnego tę ideę {e-govemmeni) jest ustawa z 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001, nr 112, poz. 1198). W ustawie tej 
wprowadzono m.in. obowiązek udostępniania informacji w urzędowym publikatorze 
teleinformatycznym („Biuletyn Informacji Publicznej”), którego celem jest zapew
nienie powszechnego dostępu online do informacji publicznej.

Wraz z wejściem w życie projektowanej ustawy o informatyzacji (nad którą nadal 
trwają prace w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji) pojawi się w pełnym zakresie 
możliwość fakultatywnego korzystania z tzw. obsługi elektronicznej. Na organy wła
dzy publicznej zostanie nałożony obowiązek wykonywania swoich zadań przy wyko
rzystaniu narzędzi informatycznych.

Na zakończenie należy podkreślić, że prawo nowych technologii nie wprowadza 
w stosunku do dziennikarzy żadnych szczególnych regulacji prawnych. Prawa i obo
wiązki dziennikarza w zakresie dostępu do informacji i ochrony informacji w gospo
darce elektronicznej będą więc zależały od pozycji, jaką zajmie on w tej gospodarce.




