
 

 

 

 

Prawo do 

prywatności  

- współczesne wyzwania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Prawo do prywatności  

- współczesne wyzwania  

 

 

redaktor naukowy 

Marcin Wiącek 

 

 

 

Autorzy 

J. Cichuta, S. Cydzik, P. Gacka, K. Kapica, J. Kmieć,  

M. Pustoszkin, E. Rodzik, A. Sławiński, K. Stokłosa,  

W. Wojturska, M. Woźniak 

 

 

 

 

 

   

 

Warszawa 2019



 

 

 

 

 

 

RECENZJA 

Dr Piotr Kładoczny 

KOREKTA 

Zespół 

PROJEKT OKŁADKI 

Think & Make 

DRUK 

TOTEM.COM.PL Sp. z o.o. Sp. k.  

ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław, Polska. 

Copyright by Wydawnictwo Think & Make 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Książka jest dziełem twórcy i wydawcy. 

Żadna jej część nie może być reprodukowana jakimkolwiek sposobem - 

mechanicznie, elektronicznie, czy w inny sposób - bez zezwolenia 

wydawcy. Jeśli cytujesz fragmenty tej książki koniecznie zaznacz,  

czyje to dzieło. 

 

ISBN 978-83-950934-6-3 

 

Wydawnictwo Think & Make, ul. Potocka 14, 01-652 Warszawa. 

www.think-make.pl, kontakt@think-make.pl 



 

 

5 

 

Spis treści 

Przedmowa ....................................................................................... str. 7 

Szymon Cydzik 

Autonomia informacyjna a interes społeczny .....................................str. 9 

Monika Woźniak  

Prawo do prywatności osoby publicznej w świetle orzecznictwa 

krajowego i międzynarodowego ...................................................... str. 24 

Jakub Cichuta 

Prawo do prywatności jako pochodna poglądów antropologicznych 

.......................................................................................................... str. 39 

Weronika Wojturska 

Kondycja autonomii informacyjnej pracownika w świetle standardów 

ochrony danych osobowych ............................................................. str. 50 

Martyna Pustoszkin  

Prawo do prywatności w Internecie. Dane osobowe i ich ochrona na 

gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/976 

.......................................................................................................... str. 66 

Ariel Axel Sławiński  

„Prawo do bycia zapomnianym” w świetle ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych i orzecznictwa TSUE ........................ str. 79 

Kamil Kapica 

Prawo do informacji publicznej a jego ograniczenie ze względu na 

prywatność osoby fizycznej – ujęcie konstytucyjne ........................ str. 96 

Jędrzej Kmieć 

Prawo do prywatności jako granica prawa do informacji publicznej w 

orzecznictwie sądów administracyjnych ....................................... str. 110 



 

 

6 

 

Katarzyna Stokłosa  

Wpływ nowelizacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych na wolność 

wypowiedzi .................................................................................... str. 126 

Ewa Rodzik  

Prawo do prywatności dziecka a rodzicielska kontrola jego aktywności w 

Internecie ....................................................................................... str. 145 

Patryk Gacka 

Środki ochrony prywatności pokrzywdzonych i świadków w 

postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym 

........................................................................................................ str. 160 

Biogramy ...................................................................................... str. 183 

 



 

 

7 

 

PRZEDMOWA  

 

Prywatność jest jedną z wartości najważniejszych dla każdego 

człowieka, a prawo do prywatności jest szczególnie silnie związane  

z ochroną godności osoby ludzkiej. Zagadnienia prawa do prywatności są 

przedmiotem analiz i debat naukowych od bardzo dawna. Na bieżąco 

jednak pojawiają się w tym obszarze kolejne problemy, związane na 

przykład z rozwojem nowoczesnych technologii, koniecznością walki  

z przestępczością i zapewnienia bezpieczeństwa państwa, wzmocnieniem 

– z jednej strony – standardów ochrony danych osobowych oraz –  

z drugiej strony – mechanizmów służących transparentności życia 

publicznego i tym samym działalności jego głównych uczestników. 

Szczególnie cenne jest to, że wskazane wyżej zagadnienia są 

dostrzegane przez młodych ludzi, już na etapie studiów prawniczych. 

Należy zatem z całą mocą wspierać takie inicjatywy, jak Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa „Ubi societas, ibi secretum. Namysł nad prawem 

do prywatności”. Konferencja ta odbyła się dnia 8 grudnia 2017 r. na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Została 

ona zorganizowana przez Koło Naukowe Studenckie Forum Praw 

Człowieka. 

Celem konferencji było pogłębienie zagadnienia prawa do 

prywatności w szczególności w świetle współczesnych wyzwań 

stawianych przez technikę i postępującą cyfryzację życia. Prelegenci  

z pięciu różnych ośrodków akademickich mieli okazję zaprezentować 

swoje przemyślenia w trzech panelach, które były moderowane przez 

pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego. Zróżnicowana tematyka wystąpień znakomicie 

oddawała wieloaspektowość ochrony prawa do prywatności. Referaty 

dotyczyły m.in. obszarów prawa konstytucyjnego, karnego, 

administracyjnego i cywilnego. W każdej z tych dziedzin prawa 

pojawiają się bowiem rozmaite problemy wymagające analizy z punktu 

widzenia ochrony prywatności. Należy dodać, że referaty przedstawione 

na konferencji odnosiły się do problematyki prawa polskiego, unijnego 

oraz międzynarodowego, z kolei interdyscyplinarność debaty zapewniły 

wystąpienia o charakterze filozoficznym. Tezy stawiane przez 

prelegentów wywołały ożywioną dyskusję wśród uczestników 

konferencji. 
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Stąd narodził się pomysł opublikowania w formie pracy zbiorowej 

artykułów opartych na referatach, które były przedstawione na 

konferencji. Żywimy nadzieję, że zaprezentowane w niniejszej publikacji 

przemyślenia młodych prawników przyczynią się do rozwoju dyskusji 

nad ochroną prywatności w dzisiejszym świecie i będą stanowiły źródło 

inspiracji dla osób zajmujących się działalnością naukową, a także 

praktyków.  

Pragnę jednocześnie podziękować wszystkim osobom, dzięki 

którym odbyła się Konferencja Naukowa „Ubi societas, ibi secretum. 

Namysł nad prawem do prywatności” – przede wszystkim zarządowi, 

członkom i sympatykom Koła Naukowego Studenckie Forum Praw 

Człowieka, referentom, pracownikom naukowym, którzy podjęli się roli 

moderatorów poszczególnych paneli, a także wszystkim uczestnikom 

debaty. W szczególności dziękuję Pani Monice Woźniak, 

przewodniczącej Koła Naukowego Studenckie Forum Praw Człowieka, 

za nieoceniony wkład w przygotowanie konferencji oraz niniejszej 

publikacji. 

 

Marcin Wiącek 

 

  

   

 

  

  



S. Cydzik: Autonomia informacyjna a interes społeczny 

 

9 

 

Szymon Cydzik  

Uniwersytet Warszawski 

 

Autonomia informacyjna a interes społeczny 

The informational autonomy and the public interest 

 

Abstrakt  

 Autonomia informacyjna jednostki to koncepcja ukształtowana  

w orzecznictwie, wywodzona z przepisów konstytucyjnych  

i międzynarodowych, dotyczących ochrony życia prywatnego. Nie jest to 

jedno prawo absolutne i podobnie jak inne, może być ograniczane pod 

pewnymi warunkami. Szczególną przyczyną ograniczenia go może być 

interes społecznie uzasadniony (nazywany również interesem 

społecznym lub publicznym). Kryterium to pozwala z jednej strony 

zmniejszyć ochronę prywatności osób niepełniących funkcji publicznych, 

ale prowadzących działalność ważną dla ogółu społeczeństwa (np.: 

przedsiębiorcy w ramach działalności gospodarczej, uczestnicy debaty 

publicznej) z drugiej zaś objąć ochroną pewne sfery życia osób 

publicznych, jeśli nie mają związku z ich działalnością publiczną. 

Dlatego jest lepsze od kryterim podmiotowego. 

Słowa kluczowe:  

Konstytucja, prywatność, autonomia informacyjna, interes społecznie 

uzasadniony, prawo do informacji 

Abstract 
 Informational autonomy of individuals is a conception formed in 

judicature, deriving from constitutional and international laws concerning 

protection of the private life. However, it is not an absolute right, and 

could be limited, as others, on certain terms. In particular, it can be 

limited regarding to social justified interest (called also social interest or 

public interest). This criterion allows on the one hand, weaken the 

protection of privacy of non-public people, which activity is important to 

the society (ex. enterpreneurs regarding to they enterpri-ces, participants 

of public debate) and on the other hand – expand the protection to this 
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area of life of public people, which are not connected with they public 

activitie. Whats why this criterion is better than that concentraited by on 

the person. 

Key words:  

Constitution, privacy, informational autonomy, socially justified interest 

 

Wprowadzenie 

 Niniejszy tekst jest rozszerzoną, pisemną wersją referatu pod tym 

samym tytułem wygłoszonego podczas konferencji „Ubi societas, ibi 

secretum – namysł nad prawem do prywatności” organizowanej przez 

Studenckie Forum Praw Człowieka. Zgodnie z hasłem przewodnim 

konferencji, analizuję w nim relację między „societas” - społe-

czeństwem, i jego interesem, a prawem jednostki do „secretum” czyli 

właśnie jej autonomią informacyjną. Temat ten poruszałem także  

w jednym z podrozdziałów swojej pracy magisterskiej, pt. „Usuwanie 

treści przez administratorów stron a konstytucyjne gwarancje wolności 

słowa”.  

 W artykule tym postaram się wykazać, że to kryterium interesu 

społecznie uzasadnionego najlepiej pozwala określić, jakie informacje  

o jednostce mogą być ujawnione w danych okolicznościach, nawet bez 

jej zgody. Odwołuje się do niego wiele przepisów, choć nie wszystkie 

wyrażają to wprost. Wywód opiera się przede wszystkim na analizie 

obowiązujących aktów prawnych, a pomocniczo – także orzecznictwa 

sądowego.  

1. Autonomia informacyjna jednostki 

 Pojęcie autonomii informacyjnej jednostki nie jest wprost 

wyrażone w żadnym akcie prawnym, jednak zasadę tę powszechnie 

przyjmuje się w orzecznictwie i literaturze przedmiotu. Zdefiniował ją  

m.in. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 17 czerwca 2008 r., 

dotyczącym zgodności z Konstytucją uprawnień organów kontroli 

skarbowej do zbierania, wykorzystywania oraz przetwarzania danych 

osobowych, również bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą  

(Art. 7b ustawy o kontroli skarbowej).  

 W uzasadnieniu wyroku Trybunał zdefiniował tę zasadę jako 

prawo [jednostki] do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym 
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informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do sprawowania 

kontroli nad takimi informacjami, jeśli znajdują się w posiadaniu innych 

podmiotów. Uprawnienie to dotyczy w szczególności relacji obywatel – 

władza publiczna. TK podkreślił też, że prawo to (jak zresztą każde inne, 

może z wyjątkiem wolności od tortur) nie ma charakteru absolutnego
1
. 

 Zasada powyższa wywodzona jest z art. 51 Konstytucji, który 

przewiduje iż: 

1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do 

ujawniania informacji dotyczących jego osoby. 

2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać 

innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym 

państwie prawnym. 

3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów  

i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa. 

4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji 

nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. 

5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa 

ustawa
2
. 

 Wspomniany art. 51 Konstytucji określa jednak przede 

wszystkim relacje na linii obywatel - państwo, w kwestii dostępu do 

informacji o jednostce. Jakkolwiek państwo jest ważną, jeśli nie 

najważniejszą, emanacją społeczeństwa jako ogółu, i pozwala mu 

skutecznie działać, nie tylko ono może naruszać autonomię informacyjną 

jednostki działając w interesie społecznym. Mogą to bowiem robić także 

podmioty prywatne, zdobywając i rozpowszechniając informację o kimś.  

 Autonomia informacyjna jest więc prawem jednostki do 

ujawniania tylko takich informacji o sobie, jakie sama chce ujawnić. To 

ona decyduje więc, które dane przekaże do swojej publicznej sfery życia, 

a które zachowa w sferze prywatnej. Autonomia informacyjna jednostki 

wynika zatem z prawnej ochrony prywatności, przewidzianej w art. 47 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz licznych przepisach prawa 

międzynarodowego. Warto przytoczyć tu dwa najważniejsze: 

                                                      
1
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 czerwca 2008 r., K 8/04. 

2
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 78.483 
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 Artykuł 17 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich  

i Politycznych: 

1. Nikt nie może być narażony na samowolną lub bezprawną ingerencję 

w jego życie prywatne, rodzinne, dom czy korespondencję, ani też na 

bezprawne zamachy na jego cześć i dobre imię. 

2. Każdy ma prawo do ochrony prawnej przed tego rodzaju ingerencjami 

i zamachami
3
. 

 Artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: 

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego  

i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. 

2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie  

z tego prawa z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę  

i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na 

bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt 

gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, 

ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności osób
4
. 

 Powyższy przepis wymienia okoliczności w jakich prawo do 

prywatności może być ograniczane. Podobną konstrukcję przyjmuje  

w art. 31 ust. 3 Konstytucji: 

3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności  

i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i 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. Ograniczenia 

te nie mogą naruszać istoty wolności i praw
5
. 

 A zatem jej ewentualne ograniczanie musi wynikać z przepisów 

ustawowych, których wprowadzenie  musi być uzasadnione jednym  

                                                      
3
 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu 

w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167. 
4
 Europejska Konwencja Praw Człowieka, https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_pu-

blic/bip/prawa_czlowieka/convention_pol.pdf – dostęp 30.03.2018. 
5
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
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z powyższych celów, a środki podjęte dla jego osiągnięcia muszą być 

proporcjonalne. Można je zatem wprowadzić tylko jeśli osiągnięcie celu 

jest niemożliwe bez ograniczania prawa, a ograniczenie to nie może być 

nadmierne, ani naruszać samą istotę prawa do prywatności.  

 Nie wątpliwie takie wartości jak: bezpieczeństwo państwowe  

i porządek publiczny, dobrobyt gospodarczy, ochrona, zdrowia, 

moralności, środowiska, zapobieganie przestępstwom, ochrona praw  

i wolności innych osób, mieszczą się w zakresie pojęciowym interesu 

społecznego. Nie wyczerpują one jednak tego zakresu, o którym szerzej 

będzie mowa w dalszej części tekstu. W tym miejscu warto natomiast 

zastanowić się nad poszczególnymi przesłankami ograniczania prawa do 

prywatności. 

 Najbardziej oczywista wydaje się tutaj ochrona bezpieczeństwa  

i porządku publicznego (w czym właściwie zawiera się również 

zapobieganie przestępstwom). W tym celu prowadzone są różnorakie 

ewidencje ludności, a służby specjalne w uzasadnionych przypadkach 

prowadzą szczegółową inwigilację podejrzanych. Z kolei w przypadku 

ochrony zdrowia publicznego zbierane są informacje o chorobach, 

zwłaszcza zakaźnych, na które cierpi dana osoba. Dane te zbierają 

głównie podmioty państwowe. Trudniej  wyobrazić sobie przykłady 

kolizji prawa do prywatności z innymi wymienionymi powyższej 

wartościami, ale z pewnością są one możliwe. 

 Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych powstało  

z konieczności ochrony jednostki przez wszechpotężnymi instytucjami 

państwa, obecnie jednak prawo to jest coraz częściej naruszane przez 

podmioty prywatne i dlatego Trybunał postanowił o konieczności 

rozszerzenia jego działania
6
. Nowe kanały komunikacji, sposoby wy-

miany oraz gromadzenia i przetwarzania danych, możliwe dzięki 

rozwojowi techniki, w tym Internetu, skutkują m. in. tym, że jednostka  

w coraz większym zakresie traci faktyczną kontrolę nad danymi  

i informacjami jej dotyczącymi
7
. Dlatego wyznaczenie granicy między 

                                                      
6
S. Jarosz-Żukowska, Problem horyzontalnego stosowania norm konstytucyjnych 

dotyczących wolności i praw jednostki w świetle Konstytucji RP, [w:] red. M. 

Jabłoński, Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. t. 1, Idee i zasady 

przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa 

2010, s. 204. 
7
Red. M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP t I. Komentarz do art. 1–86, 

Warszawa 2016, s. 1293. 
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wolnością słowa a ochroną prywatności jest obecnie bardzo ważnym 

problemem prawnym. 

 Warto w tym miejscu podkreślić iż Trybunał Konstytucyjny 

uznał też tzw. horyzontalną skuteczność norm wyrażonych w art. 51
8
. 

Oznacza to, że są one wiążące także między równorzędnymi podmiotami, 

a nie tylko między organem władzy a podległą mu jednostką. Założenie 

takie można wywieźć z art. 31 ust. 2. 

2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie 

wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje
9
. 

 Z jednej strony wprowadza on obowiązek szanowania cudzej 

autonomii informacyjnej, a z drugiej – nie pozwala zmuszać do 

podawania innych informacji niż te, których ujawnienia w danym 

przypadku wymagają przepisy prawa. Jeśli chodzi o naruszenia 

prywatności przez podmioty niepaństwowe, to najczęściej dokonują ich 

firmy komercyjne oraz media (wliczając w to media społecznościowe). 

W pierwszym przypadku relacje na linii klient – przedsiębiorstwo 

regulują przepisy o ochronie danych osobowych – jest to więc 

ograniczenie ustawowe, które uzasadnić można prawami innych osób  

(w tym wypadku firm).  

 Z mediami sprawa jest trudniejsza. Nie ma bowiem określonej 

listy informacji, które można o danej osobie publikować. Wyjątkiem jest 

art. 13 ust. 2 prawa prasowego
10  

który zabrania publikowania danych 

osobowych i wizerunku osób przeciw którym toczy się postępowanie 

karne. Także ten zakaz nie jest jednak bezwzględny – dane można 

upublicznić za zgodą osoby, której dotyczą, albo ze względu na ważny 

interes społeczny (choć w tym wypadku potrzebna jest zgoda prokuratora 

lub sędziego). W innych przypadkach jednak dopuszczalność podania 

danych informacji jest oceniana przez sąd przy rozstrzyganiu 

konkretnych sporów. Określa się ją więc indywidualnie,  

z uwzględnieniem okoliczności danego przypadku, a nie abstrakcyjnie  

i ogólnie. W sporach takich dziennikarze często powołują się na interes 

społeczny. 

 

                                                      
8
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 lutego 2002 r., U 3/01. 

9
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

10
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24. 
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2. Interes społeczny 

 Warto poświęcić nieco miejsca dokładniejszemu omówieniu tego 

pojęcia. Zdaniem A. Żurawika jest to jedna z najważniejszych klauzul 

generalnych w polskim systemie prawa – odwołuje się do niej nie tylko 

Konstytucja, ale też wiele ustaw zwykłych
11

. Pojęcia tego nie można 

utożsamiać z interesem państwa
12

. 

 Samo słowo „interes” pochodzi od łacińskiego czasownika 

interesse, czyli dosłownie „być pomiędzy”, a więc „uczestniczyć  

w czymś”, „być w coś zaangażowanym”. W literaturze pojawiają się trzy 

poglądy na temat tego, co stanowi podstawę interesu – wartości, cele czy 

potrzeby podmiotu zainteresowanego
13

. Wydaje się, że w określonych 

okolicznościach każdy z tych poglądów może być uznany za słuszny. 

Interes społeczny byłby zgodnie z tą koncepcja tym, w co zaangażowany 

jest ogół społeczeństwa, ze względu na swoje cele, potrzeby czy system 

wartości. 

 Również trzy koncepcje stworzono w odniesieniu do relacji 

interesu publicznego z interesami prywatnymi. Pierwsza, zakładająca 

nadrzędność interesu społecznego nad indywidualnymi, co pozwala 

pominąć interesy mniejszości jest dziś powszechnie odrzucana, 

przynajmniej przez sądy
14

. Druga koncepcja tzw. „wspólnego interesu” 

przyjmuje że interes publiczny jest sumą interesów indywidualnych, ale  

z uwzględnieniem mniejszości
15

. Ochrona jednostek jest bowiem włączo-

na w zakres dobra ogółu i bez jej uwzględnienia nie można mówić  

o interesie społecznym
16

. 

 Wreszcie trzecia koncepcja, tzw. unitarna, zakłada że interes 

publiczny opiera się rywalizacji konkurencyjnych roszczeń jednostek, 

które jednak bazują na pewnych wspólnych wartościach, potrzebach  

i celach uznawanych w społeczeństwie (wyrażonych w Konstytucji). Na 

                                                      
11

A. Żurawik, „Interes publiczny”, „interes społeczny” i „interes społecznie 

uzasadniony” próba doprecyzowania pojęć, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i 

społeczny, LXXV, z. 2, 2013 r., s. 57. 
12

 A. Duda, Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 

2008, s. 24. 
13

 A. Żurawik, „Interes publiczny”..., s. 59. 
14

 Zob. m. in. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 marca 2006 r., K 17 05. 
15

 A. Żurawik, „Interes publiczny”..., s. 60. 
16

 M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, 

Warszawa 1986, s. 31-47. 
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ich podstawie władza publiczna musi dokonywać rozstrzygnięć  

w sytuacjach spornych
17

. Jest ona najsłuszniejsza, bo zakłada określanie 

granic interesów publicznego i prywatnych w indywidualnie w każdej 

sprawie. 

 Przy wyznaczaniu granic wolności słowa największe znaczenie 

ma jednak nieco inny termin  - „interes społecznie uzasadniony”. Mimo, 

że często jest on utożsamiany z „interesem społecznym”, jego zakres jest 

szerszy. W pewnych okolicznościach może bowiem objąć także interesy 

prywatne – jeśli jest to usprawiedliwione względami społecznymi. Taka 

sytuacja często występuje w przypadku sporów o wolność słowa. 

Zachowanie jakiejś wypowiedzi leży w interesie jej autora. Jeśli jednak 

wchodzi w kolizję z prawami innych osób, to otrzymanie ochrony 

prawnej zależeć będzie w dużej mierze właśnie od uzasadnienia 

interesem społecznym. Jeśli bowiem dotyczy to spraw ważnych dla ogółu 

obywateli, to mają oni prawo zapoznać się z tą wypowiedzią. 

 Dlatego to właśnie „społecznie uzasadniony interes” stanowi 

jeden z kontratypów, wyłączających bezprawność zniesławienia  

z art. 213 par. 2 kodeksu karnego: 

§ 2. Nie popełnia przestępstwa określonego wart. 212 zniesławienie § 1 

lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut: 

1) dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub 

2) służący obronie społecznie uzasadnionego interesu. 

Jeżeli zarzut dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego, dowód prawdy 

może być przeprowadzony tylko wtedy, gdy zarzut ma zapobiec 

niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia człowieka albo demoralizacji 

małoletniego
18

. 

 Przepis ten zawiera więc zarówno kryterium podmiotowe (osoba 

pełniąca funkcję publiczną) jak i przedmiotowe (związek ze społecznie 

uzasadnionym interesem). Należy przy tym zwrócić uwagę, że 

przekazywanie informacji o osobie pełniącej funkcję publiczną w wielu 

przypadkach także służy obronie społecznie uzasadnionego interesu. 

Ustawodawca ułatwił jednak sytuację podnoszącego prawdziwe zarzuty 

                                                      
17

J. Nawrot, Interes publiczny, [w:] red. A. Powałowski, Leksykon prawa 

gospodarczego publicznego, Warszawa 2009, s. 67-68. 
18

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz.U. nr 88 poz. 553. 
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wobec osoby pełniącej funkcję publiczną – nie musi on bowiem 

wykazywać, że działa w obronie społecznie uzasadnionego interesu,  

a może oprzeć się o przesłankę z ust. 1. Jednocześnie ust. 2 pozwala 

podnosić zarzuty również wobec osób nie pełniących funkcji 

publicznych, jeśli służy to obronie społecznie uzasadnionego interesu. 

Warto zwrócić uwagę, że zarzut ten zawsze musi być prawdziwy – 

rozpowszechnianie nieprawdy nigdy bowiem nie leży w interesie 

społeczeństwa. 

 Interes społecznie uzasadniony jest też powszechnie 

przyjmowany w doktrynie jako okoliczność wyłączająca bezprawność 

naruszenia dóbr osobistych (choć nie wyrażono go wprost w kodeksie 

cywilnym). Działanie w interesie społecznie uzasadnionym poszerza 

więc granice wolności słowa, ale ich określenie nie jest łatwe i zależy od 

okoliczności każdej sprawy
19

. 

 Pojęcie to do doktryny cywilistycznej wprowadził S. Grzybowski 

jeszcze w latach 50-tych ubiegłego stulecia
20

. Powołanie się na interes 

społecznie uzasadniony pozwalało przełamać domniemanie bezprawności 

naruszenia dobra osobistego. Warto zwrócić uwagę, że w tym wypadku 

nie ma znaczenia prawdziwość wypowiadanych treści. Liczy się intencja 

autora, jego dobra wiara, czyli przekonanie że informacje które 

przekazuje są prawdziwe i ważne dla ogółu społeczeństwa (świadome 

rozpowszechnianie kłamstw nigdy bowiem dobre nie jest)
21

. 

 Niestety, klauzula interesu społecznie uzasadnionego nie jest  

w prawie cywilnym zdefiniowana. Z tego względu np. Z. Radwański 

odrzucał możliwość stosowania tej przesłanki przy sporach o dobra 

osobiste, zaś A. Pązik podkreślał, że dorobek doktryny karnistycznej 

można stosować w tym względzie jedynie pomocniczo, ze względu na 

odmienną specyfikę obu gałęzi prawa
22

. 

                                                      
19

 Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 30 listopada 2014 r., III Ca 566/14; 

Wyrok Sądu Najwyższego z 21 listopada 2008 r., I CSK 164/08. 
20

S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych w przepisach ogólnych prawa 

cywilnego, Warszawa 1957, s. 118. 
21

 W uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18 lutego 2005 r. (III CZP 53 04) 

skład orzekający uznał jednak, że jeśli zarzut postawiony w społecznie 

uzasadnionym interesie był nieprawdziwy, dziennikarz musi go odwołać. 
22

A. Pązik, Obrona interesu społecznego jako przesłanka wyłączająca 

bezprawność naruszenia dobra osobistego, „Prace z Prawa Własności 

Intelektualnej” 2010, z. 109, s. 117. 
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 Podsumowując tę część rozważań stwierdzić należy, iż przy 

określaniu granic wolności słowa duże znaczenie ma „interes społecznie 

uzasadniony”. Nie jest on tożsamy z „interesem społecznym” ale 

odwołuje się do niego – stanowi bowiem interes indywidualny lub 

zbiorowy, uzasadniony ze względu na potrzeby, cele i wartości 

przyjmowane w społeczeństwie. W jego ramach mogą mieścić się „prawa 

i wolności innych osób”, które stanowią konstytucyjną przesłankę 

ograniczenia prawa do prywatności. W tym wypadku byłoby to prawo do 

pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 

3. Relacje między prawem do prywatności a interesem publicznym 

 W ostatnich latach w orzecznictwie widoczna staje się przewaga 

autonomii informacyjnej nad swobodą pozyskiwania i przekazywania 

informacji (wynikające z art. 54 Konstytucji)
23

. Przede wszystkim należy 

wskazać na wyrok ws. Google Spain
24

w którym Trybunał Sprawie-

dliwości UE uznał że dopuszczalne jest nakazanie usunięcia informacji  

o jednostce, a także linków do nich prowadzących, nawet jeśli były to 

informacje prawdziwe i zgodne z prawem, jeśli z okoliczności wynika, że 

mają one charakter informacji obecnie „niewłaściwych” „zbędnych” lub 

„niestosownych”. Instytucja ta, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, 

nosi cechy cenzury, gdyż blokuje pewne kanały komunikowania  

o danych osobach i ich działaniach
25

. 

 Trybunał strasburski podkreślił jednak również, że słuszny 

interes społeczeństwa w dostępnie do publicznych archiwów prasowych 

w internecie podlega ochronie na podstawie art. 10 EKPC. Rolą władzy 

sądowniczej nie jest bowiem angażowanie się w poprawianie historii 

przez nakazywanie usunięcia z domeny publicznej wszelkich śladów 

publikacji, które na mocy wydanych w przeszłości wyroków sądowych 

uznane zostały za bezpodstawny atak na dobre imię jednostek
26

. 

 Rozwiązaniem kompromisowym wydaje się usunięcie ich  

z wyszukiwarek – będą wówczas dostępne, choć trudne do znalezienia. 

Jest to realizacja „prawa do bycia zapomnianym” ale jednocześnie – 

                                                      
23

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 września 2008 r. K5/08; Wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2007 r. K 2/07.  
24

 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 13 maja 2014 r., C-

131/12. 
25

 Red. M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP..., s. 1294. 
26

 Tamże, s. 1296-1297. 
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skazanie na zapomnienie pewnych treści – szkodliwe dla społeczeństwa 

informatycznego, gdyż przez to wyniki wyszukiwania nie 

odzwierciedlają realnej zawartości sieci. 

 Autonomia informacyjna jednostki, nie ma, jak już wspomniano 

charakteru absolutnego i uniwersalnego. Jest ona zróżnicowana zarówno 

przedmiotowo (np.: związek informacji o życiu prywatnym polityka  

z jego działalnością publiczną) jak i podmiotowo. Najwęższy charakter 

ma w przypadku „osób publicznych”, czyli powszechnie znanych  

i wykonujących funkcje publiczne. O nich można mówić i pisać znacznie 

więcej niż o osobach takich funkcji niepełniących – dla odróżnienia 

nazwijmy je „osobami prywatnymi”. Kryterium osobowe jest 

najpowszechniej przyjmowane, jednak w dalszej części postaram się 

wykazać, że właściwsze jest kryterium podmiotowe, czyli związek 

informacji z interesem publicznym. 

 Wewnątrz grupy „osób publicznych” ochrona jest również 

stopniowalna. Najwięcej informacji przekazywać można na temat osób 

prowadzących działalność polityczną, jako że wiąże się ona  

z funkcjonowaniem państwa i korzystaniem z pieniędzy budżetowych. 

Nieco szersza jest ochrona osób publicznych znanych z aktywności na 

innych polach: działaczy społecznych, artystów, sportowców, celebrytów 

itp. Ochrona czci osób publicznych jest słabsza niż w przypadku osób 

prywatnych, gdyż podejmując działalność publiczną trzeba liczyć się  

z możliwością oceny – nie zawsze pochlebnej – przez innych ludzi (tzw. 

„zasada grubszej skóry”)
27

. 

 Ważną kategorią w kontekście komunikacji on-line jest też 

„uczestnik debaty publicznej”. Osoba która włącza się do takiej dyskusji 

musi liczyć się ze słabszą ochroną swojej autonomii informacyjnej. Za 

takich uczestników debaty należy uznać dziennikarzy, ale coraz częściej 

także blogerów czy innych użytkowników sieci, którzy wyrażają swoją 

opinię w mediach społecznościowych. Wypowiedzi on-line są z założenia 

skierowane do szerokiego grona odbiorców, mają więc charakter 

publiczny i mogą wywrzeć duży wpływ na debatę. Możliwe jest też, że 

                                                      
27

Wyrok Sąd Najwyższego z 23 lipca 2015 r., I CSK 548/14, Wyrok Sądu 

Okręgowego w Gdańsku z 26 stycznia 2015 r., XV C 474/14. 
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dana osoba będzie „publiczna” tylko w sieci, lub nawet wyłącznie wśród 

członków pewnego forum czy grupy dyskusyjnej
28

. 

 Także działanie przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez 

nich działalności, czy jako dostarczycieli towarów i usług, czy też jako 

pracodawców budzi zainteresowanie całego społeczeństwa,  

a informowanie o nim przez np. niezadowolonych konsumentów lub 

pracowników leży w tzw. „interesie społecznym”
29

. Dlatego więc, choć 

niekoniecznie można uznać przedsiębiorców za „osoby publiczne” 

granica wolności słowa w tych sprawach powinna być szersza. 

 W związku z powyższym, także autonomia informacyjna 

przedsiębiorcy jest ograniczona, co stwierdził w jednej ze swoich decyzji 

Generalny Inspektor Danych Osobowych. Rozpoznając skargę kobiety 

prowadzącej działalność gospodarczą, która domagała się usunięcia  

z portalu swoich danych, uznał on, że upublicznienie zamieszczanych 

przez użytkowników danych skarżącej, jest prawnie usprawiedliwionym 

celem działalności tego portalu. Dlatego uznanie, iż realizacja tego celu 

wiąże się z naruszeniem wolności i praw, byłoby bezzasadne. 

 Dane te nie wykraczały bowiem poza informacje podstawowe, 

służące identyfikacji przedsiębiorcy, określające przedmiot i miejsce 

działalności albo upublicznione przez skarżącą na stronie internetowej. 

Były one ściśle związane z prowadzoną działalnością, dlatego skarżąca 

powinna liczyć się z tym, że będą przetwarzane w tym kontekście i przez 

to podlegają słabszej ochronie
30

. 

 Natomiast w sprawie I ACa 1202/09 31  również dotyczącej 

udostępniania danych osoby prowadzącej działalność gospodarczą, sąd 

uznał takie działanie za niedopuszczalne. Były to bowiem prywatne dane, 

udostępnianie poprzez sfałszowany profil powoda na portalu nasza-klasa, 

który służy do kontaktów towarzyskich, a nie służbowych. Właśnie 

związek danych ze strefą zawodową, a więc publiczną, warunkuje 

różnicę w ich ochronie. Publicznego charakteru debaty nie należy 

                                                      
28

 Ł. Goździaszek, Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie, 

Warszawa 2015, s. 11. 
29

 Tamże, s. 44. 
30

 Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16 

listopada 2011 r., II SA/WA 1009/11. 
31

 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 15 I 2010 r., I ACa 1202/09. 
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utożsamiać z „interesem publicznym” lub „interesem społecznym”,  

o którym wspominano w cytowanym orzeczeniu GIODO
32

. 

4. Podsumowanie 

 Jak w przypadku wielu konfliktów wartości, wyznaczenie 

granicy prywatności i prawa społeczeństwa do informacji nie jest łatwe. 

Oba uprawnienia mają bowiem kluczowe znaczenie w demokracji – 

pierwsze pozwala uniknąć masowej inwigilacji przez władzę, drugie – 

patrzeć władzy na ręce. Dlatego oba zostały zagwarantowane  

w Konstytucji i przepisach międzynarodowych, a ich ograniczanie może 

się odbywać tylko po spełnieniu szczególnych warunków. 

 Dlatego też konflikty tego typu powinny rozstrzygać sądy, biorąc 

za każdym razem pod uwagę całokształt okoliczności sprawy. 

Rozstrzygnięcie musi zapaść po odpowiednim wyważeniu 

konkurencyjnych dążeń jednostek i na tej podstawie określeniu, jaki 

interes jest w tym wypadku społecznie uzasadniony. Wskazówką w tym 

wypadku powinny być cele, wartości i potrzeby społeczeństwa.  

W aspekcie prawnym są one wyrażone w ustawie zasadniczej. Dlatego to 

właśnie kryterium interesu (indywidualnego i społecznego) powinno być 

kluczowe przy określaniu, czy dane informacje o jednostce powinny 

zostać ujawnione szerszej publiczności. 
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orzecznictwa krajowego i międzynarodowego 

The right to privacy of a public person in the light of domestic and 

international case law 

 

Abstrakt 

 Prawo do prywatności jest wolnością, która zaistniała w praktyce 

problemów prawnych w dziewiętnastym wieku. Niemal od początku jej 

funkcjonowania pojawił się problem ochrony prywatności osób 

powszechnie znanych, funkcjonariuszy publicznych i polityków. Mimo 

zgodnie przyjmowanej koncepcji grubszej skóry, równie powszechnie 

uznaje się konieczność ochrony przynajmniej najbardziej prywatnej sfery 

ich życia. Jednym z najczęściej przyjmowanych rozwiązań jest 

rozróżnianie prywatności na sferę prywatną, do której w ściśle 

określonych sytuacjach może mieć dostęp osoba z zewnątrz oraz na sferę 

intymną, w którą nikt nie powinien ingerować. Istotnym problemem jest 

również konflikt prawa do prywatności z wolnością słowa, swobodą 

wypowiedzi, co ma kluczowe znaczenie dla prawa prasowego. W tym 

aspekcie systemy prawne starają się umożliwiać dziennikarzom 

publikowanie materiałów istotnych dla życia publicznego, jednakże 

wymagana jest od dziennikarzy odpowiednia staranność, postępowanie 

zgodnie ze sztuką zawodową oraz niewkraczanie w najbardziej intymną 

sferę życia człowieka. 

Słowa kluczowe:  

prawo, prywatność, prawo do prywatności, osoba publiczna, 

funkcjonariusz publiczny, wolność słowa, swoboda wypowiedzi, prawa 

człowieka, media, komunikacja 

Abstract 

 The right to privacy is a freedom that has emerged in legal 
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practice in the nineteenth century. Almost from the beginning of its 

functioning the problem of protecting the privacy of well-known people, 

public officials and politicians has arisen. Despite the accepted concept of 

thicker skin, the need to protect at least the most private sphere of their 

lives is equally accepted. One of the most commonly accepted concepts is 

the division of privacy into the private sphere, which can be accessed by 

the public in strictly defined situations, and the intimate sphere to which 

no one has the right to look. An important hotspot is also the conflict 

between the right to privacy and the freedom of speech, which is crucial 

for the press law. Here, too, legal systems try to enable journalists to 

publish materials essential to public life, however, journalists are required 

to be diligent, act in accordance with professional art and not to penetrate 

the most intimate sphere of human life. 

Key words:  

law, privacy, right to privacy, public person, public officer, freedom of 

speech, human rights, media, communications 

 

Wprowadzenie 

 Premier Wielkiej Brytanii – William Gladstone, podsumowałby 

niniejszy artykuł słowami „życie prywatne osób publicznych jest 

publiczne”, które oznajmił mieszkańcom Wielkiej Brytanii w XIX wieku. 

Chciałabym jednak nieco głębiej przyjrzeć się zagadnieniu, które, mimo 

licznych publikacji na jego temat – nadal nie zostało opatrzone przez 

doktrynę jednolitym stanowiskiem. 

 Trudność określenia, czy i w jakich granicach prawo do 

prywatności osoby publicznej podlega ochronie ustawowej wynika 

między innymi z wieloaspektowości zagadnień związanych z tą 

problematyką. Warto także zaznaczyć, że prawo do prywatności, 

w szczególności osób publicznych, często staje w konflikcie z innymi 

wartościami, takimi jak wolność słowa, swoboda wypowiedzi czy prawo 

do informacji, a także z zasadą jawności życia publicznego. Mam na celu 

przeanalizowanie powstałych w tej kwestii stanowisk oraz towarzyszącej 

im argumentacji. Przyjrzę się drodze, jaką przeszła koncepcja prawa 

do prywatności, zanim znalazła stałe miejsce w polskiej doktrynie 

cywilistycznej. Przeanalizuję także stanowisko wyrażone  

w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału 
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Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także sądów i trybunałów 

krajowych. 

Zarys historii prawa do prywatności 

 Korzenie samego prawa do prywatności, klasyfikowanego 

obecnie obok godności czy prawa do życia, jako prawo człowieka 

pierwszej generacji oraz, w myśli cywilistycznej, jako jedno 

z podstawowych dóbr osobistych, sięgają dziewiętnastowiecznych 

Stanów Zjednoczonych. Publikacja zamieszczona w Harvardzkim 

Przeglądzie Prawniczym w 1890 roku przez Samuela Warrena i Louisa 

Brandeisa, jest uważana za „jedną z najbardziej wpływowych prac  

w historii amerykańskiego prawa”
1
. Profesorowie po raz pierwszy wy-

odrębnili wówczas prawo do samotności, a także prawo do tajemnicy czy 

wyłączności
2
, co dało podwaliny dyskusjom doktrynalnym na temat pry-

watności. Inspiracją do napisania artykułu o takim charakterze stały się 

osobiste doświadczenia jednego z autorów. Samuel Warren wraz z żoną 

lubowali się w urządzaniu bankietów, na które zapraszani byli 

przedstawiciele bostońskiej elity. Nieprzyjemną konsekwencją 

towarzyskiej natury prawnika okazały się być artykuły zamieszczane 

przez prasę, przeważnie ujawniające intymne szczegóły takich przyjęć. 

 Doświadczenie dwudziestowiecznych systemów totalitarnych, 

które niewątpliwie deprecjonowały rolę sfery prywatnej w życiu 

człowieka, a także dynamiczny rozwój techniki zwiększający szybkość 

przepływu informacji i komunikowania się, można uznać za główne 

czynniki powodujące wzrost zainteresowania prawem do prywatności po 

II wojnie światowej.  

 Warto zaznaczyć, że samo prawo do prywatności dostarcza 

bogatego materiału do rozumowań prawniczych, świadczących o wadze 

tego prawa i szerokiej możliwości jego wykorzystania. Pozwolę sobie 

przytoczyć jedną z najważniejszych sentencji, która znalazła stałe miejsce 

w systemie common law, stanowiącego ojczyznę prawa do prywatności. 

                                                      
1
 S. E. Gallagher, Wstęp do „Prawo do prywatności”, L. Brandeis i S. Warren, 

Cyfrowe wydanie krytyczne, źródło: http://faculty.uml.edu/sgallagher/har-

vard__law_review.html (dostęp: 20.03.2017). 
2
 L. Brandeis, S. Warren. The right to privacy, Harvard Law Review, 1980, 

źródło: http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.html (dostęp:  

20.03.2017). 

http://faculty.uml.edu/sgallagher/harvard__law_review.html
http://faculty.uml.edu/sgallagher/harvard__law_review.html
http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.html
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 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w dniu 22 stycznia 1973 

roku orzekł w sprawie Roe przeciwko Wade
3
. Stan faktyczny oscylował 

wokół wniesienia powództwa przez kobietę posługującą się 

pseudonimem „Jane Roe” do sądu w Teksasie. Żądaniem 

wnioskodawczyni było przyznanie jej prawa do usunięcia ciąży, która 

miała być skutkiem dokonania czynu zabronionego (informacja ta nigdy 

nie została jednak potwierdzona, dlatego też nie uwzględniano jej 

podczas wyrokowania). Proces zakończył się niepomyślnie dla kobiety, 

gdyż sąd odrzucił jej wniosek, powołując się na obowiązujące wówczas 

prawo stanowe. Co więcej, postępowanie trwało na tyle długo, 

że ciężarna urodziła dziecko, które niezwłocznie oddała do adopcji. 

Niedługo po otrzymaniu werdyktu sądu okręgowego Jane Roe wniosła 

apelację do Sądu Najwyższego, który - ku zaskoczeniu licznej grupy 

członków amerykańskiej społeczności opowiadających się za ochroną 

życia ludzkiego, obejmującą ochronę płodu - uwzględnił odwołanie 

kobiety. 

 Sąd Najwyższy uzasadnił tak przełomowy wyrok, powołując się 

na XIV poprawkę do konstytucji Stanów Zjednoczonych, stanowiącą, że 

„(…) Żaden stan nie może wydawać ani stosować ustaw, które by 

ograniczały prawa i wolności obywateli Stanów Zjednoczonych. Nie 

może też żaden stan pozbawić kogoś życia, wolności lub mienia bez 

prawidłowego wymiaru sprawiedliwości ani odmówić komukolwiek na 

swoim obszarze równej ochrony prawa”
4
. W uzasadnieniu wskazano, iż 

niedopuszczalne jest, żeby prawo stanu do ochrony życia ludzkiego 

naruszało prawo jednostki do decydowania o aborcji, gdyż to należy 

do prywatnej sfery kobiety.  

 Prawo do prywatności nie tylko stanowi podstawę do 

wyprowadzania z niego innych wolności, co jest widoczne w powyższym 

orzeczeniu, ale także samo w sobie jest wielorako interpretowane. Żywy 

dyskurs prowadzony przez profesorów prawa, socjologii czy filozofii 

doprowadził do powstania licznych koncepcji prawa do prywatności, 

które pozwolę sobie przytoczyć w następnym rozdziale. 

 

 

                                                      
3
 United States Supreme Court, Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 22 January 1973. 

4
 Konstytucja Stanów Zjednoczonych z 1787 roku, poprawka XIV ust. 1. 
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Istotne definicje prawa do prywatności 

 Prof. Marek Safjan określił prawo do prywatności jako „prawo 

do wyłącznej kontroli tej sfery życia, która nie dotyczy innych, a w której 

wolność od ciekawości innych jest swoistą conditio sinequa non 

swobodnego rozwoju jednostki”
5
, uwypuklając je jako kategorię niezbę-

dną do ochrony człowieka będącego podmiotem, nie przedmiotem prawa. 

 W Polsce do rozpowszechnienia ochrony i popularności prawa do 

prywatności przyczynił się prof. Andrzej Kopff, który sformułował 

pogląd, że „dobrem osobistym w postaci życia prywatnego jest 

to wszystko, co ze względu na uzasadnione odosobnienie się jednostki 

od ogółu służy jej do rozwoju fizycznej lub psychicznej osobowości 

oraz zachowania osiągniętej pozycji społecznej”
6
. Stworzony przez pro-

fesora podział życia prywatnego na podsferę intymną oraz osobistą
7
 oka-

zał się być pomocny w uzasadnianiu prawa do prywatności osoby 

publicznej. Sfera intymna, będąca sferą o najwęższym zakresie, zawiera 

w sobie osobiste przeżycia i uczucia człowieka, którymi dzieli się jedynie 

z najbliższymi osobami. Kategoria ta powinna podlegać bezwzględnej 

ochronie. Do sfery osobistej natomiast należą fakty z życia osobistego, 

rodzinnego, zawodowego, które w uzasadnionych przypadkach 

(na przykład nakazu sądowego) mogą doświadczyć ingerencji osób 

trzecich. Ochronie nie podlega natomiast wyróżniana niekiedy sfera 

powszechnej dostępności obejmująca nieintymne oraz nieosobiste 

zdarzenia. 

Podstawy ochrony prawa do prywatności na gruncie polskiego 

ustawodawstwa 

 Od lat dziewięćdziesiątych w polskim prawodawstwie zaczęły 

pojawiać się tendencje zmierzające do większego respektowania prawa 

do prywatności. Analizując te zmiany, należy rozpatrywać je w świetle 

konfliktu między prawem do prywatności osoby publicznej, a wolnością 

słowa, swobodą wypowiedzi. Nowelizacja prawa prasowego z 1990 roku 

doprowadziła do usunięcia normy zezwalającej na upublicznienie danych 

                                                      
5
 M. Safjan, Prawo do ochrony życia prywatnego, [w:] H. F. P. Człowieka, 

Szkoła Praw Człowieka, Warszawa 2006, str. 211. 
6
 A. Kopff, Koncepcja prawa do intymności i do prywatności życia osobistego 

(zagadnienia konstrukcyjne), Studia Cywilistyczne (t. XX). Kraków 1972. 
7
 Tamże. 
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na temat sfery prywatnej człowieka, nawet jeśli czyni się to w imię 

społecznie uzasadnionego interesu. Po nowelizacji, na gruncie art. 14 ust. 

6 prawa prasowego, „nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej 

publikować informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia, 

chyba że wiąże się to bezpośrednio z działalnością publiczną danej 

osoby”
8
. Przepis ten jest szczególnie istotny w świetle tematyki niniej-

szego artykułu, gdyż ukazuje mniejszą ochronę prawa do prywatności 

osoby czy funkcjonariusza publicznego, co zostanie poruszone 

w następnych akapitach. 

 Znaczące było również przystąpienie Polski do Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka w 1991 roku, której art. 8 gwarantuje, że 

„każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i ro-

dzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji”
9
. 

 Kroki w kierunku szerszej ochrony praw człowieka zostały 

zwieńczone przyjęciem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (1997 

rok). Wówczas po raz pierwszy w polskiej ustawie zasadniczej 

wyodrębniono „prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, 

rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu 

osobistym”
10

, a także „prawo do uzyskiwania informacji o działalności 

organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”
11

. 

Niezwykle aktualny w świetle licznych zmian w polskim prawie okazuje 

się być artykuł 51 pkt 1, który stanowi, że „nikt nie może być 

obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji 

dotyczących jego osoby”
12

. W konstytucji ustawodawca, wychodząc na-

przeciw standardom międzynarodowym, uwzględnił, że „władze 

publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed 

działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu 

oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi”
13

. 

 

 

                                                      
8
 Ustawa prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku (Dz. U. z 2017 roku poz. 

2173), art. 14 pkt 6. 
9
 Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1948 roku, art. 8. 

10
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, art. 47. 

11
 Tamże, art. 61 pkt 1. 

12
 Tamże, art. 51 pkt 1. 

13
 Tamże, art. 76. 
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Osoba publiczna a funkcjonariusz publiczny 

 Warto zaznaczyć, że zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie 

dokonuje się rozróżnienia na osobę publiczną i funkcjonariusza 

publicznego. Drugie pojęcie oznacza osobę zawodowo związaną  

z działalnością władzy publicznej. Katalog osób pełniących funkcje 

publiczne jest zamknięty. W sentencji z dnia 20 marca 2006 roku 

(sygnatura K 17/05) Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że osobie 

funkcjonariuszom publicznym „przysługuje co najmniej wąski zakres 

kompetencji decyzyjnej w ramach instytucji publicznej”
14

. 

 Natomiast pojęcie osoby publicznej, czy też osoby prowadzącej 

działalność publiczną, nie obejmuje ściśle określonych podmiotów, 

zawiera się w nim cały przekrój zawodów, od aktorów, poprzez artystów, 

sportowców, muzyków, aż po znanych lekarzy i przedsiębiorców. 

Krajowe orzecznictwo dostarcza nieraz ciekawych interpretacji 

tego pojęcia. Dla przykładu pozwolę sobie przytoczyć wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 27 czerwca 2003 roku (sygnatura III CKN 266/100), 

w którym określono, że działanie osoby, która bierze udział w sporze 

sądowym, polegające na praktykowaniu „protestu głodowego przed 

wejściem do gmachu sądu, połączonego z udzielaniem wywiadów na 

temat prywatnej sfery życia, które jest przedmiotem postępowania 

sądowego, jest równoznaczne z podjęciem działalności publicznej 

w rozumieniu art. 14 ust. 6 prawa prasowego”
15

. 

 Na gruncie przytaczanego już przeze mnie art. 14 ust. 6 ustawy  

o prawie prasowym jawi się, że prawo do prywatności osoby publicznej 

chronione jest w mniejszym zakresie niż osoby prywatnej. 

Granice prawa do prywatności 

 Polski prawnik - dr Arwid Mednis, odwołując się do 

przytoczonego w referacie podziału na sferę prywatną i intymną 

zaznacza, że w obecnych realiach, w imię interesu i dobra publicznego, 

                                                      
14

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 roku, sygnatura K 

17/05. 
15

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2003 roku, sygnatura III CKN 

266/00, przyp. za: M. U. Miernik, Szef „Faktów” TVN vs Tygodnik Wprost: 

Prawo do prywatności a wolność wypowiedzi prasowej z 19 lutego 2015, źródło: 

http://lookreatywni.pl/prawo-prasowe/prawo-do-prywatnosci-osoby-publicznej-

a-wolnosc-prasy/ (dostęp: 20.03.2017). 

http://lookreatywni.pl/prawo-prasowe/prawo-do-prywatnosci-osoby-publicznej-a-wolnosc-prasy/
http://lookreatywni.pl/prawo-prasowe/prawo-do-prywatnosci-osoby-publicznej-a-wolnosc-prasy/
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wyznaczone przez prawo osoby powinny mieć możliwość przekroczenia 

tej wytyczonej przez cywilistów granicy. Warto jednak dodać, że 

ingerencja musi być dostatecznie uzasadniona. Dr Mednis uwypukla przy 

tym ścieżkę wyznaczoną przez amerykańskiego socjologa – Amitai 

Etzioniego (warto dodać, że profesor jest komunitarystą), który 

wyznaczył cztery warunki słusznego naruszania sfery intymnej. 

Po pierwsze, zagrożenie powinno być makroskopijne, nie mikroskopijne 

(to znaczy – dotyczyć ogółu) oraz być dobrze udokumentowane.  

W pierwszej kolejności należy podjąć się środków, które nie zagrażają 

prywatności. Działanie naruszające sferę intymną powinno ingerować  

w nią w jak najmniejszym stopniu. Ponadto, preferowane środki to te 

wywołujące jak najmniej skutków ubocznych
16

. 

 W wyrokach polskiego Trybunału Konstytucyjnego można 

odnaleźć wpływ stanowisk wypracowanych przez polskich cywilistów  

i zbieżnych z prawem międzynarodowym. W dniu 21 października 1998 

roku(sygnatura K 24/98), sędziowie wyrazili swój przychylny stosunek 

do poglądu spopularyzowanego przez prof. Andrzeja Kopffa, czyli do 

podziału sfery prywatności na szerszą i węższą. Sędziowie zaznaczyli, iż 

„o ile sfera życia intymnego […] objęta jest pełną prawną ochroną, 

o tyle ochrona sfery życia prywatnego podlega pewnym ograniczeniom, 

uzasadnionym „usprawiedliwionym zainteresowaniem”
17

. 

Zasada grubszej skóry 

 W sporach o istnienie i zakres prawa do prywatności osoby 

publicznej przeważa pogląd wypracowany w orzecznictwie 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który także wyznacza 

przesłanki takiej ingerencji. Istotny jest przy tym przywoływany 

w jednym z poprzednich rozdziałów niniejszego eseju, art. 8 ust. 2 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Stałe miejsce w linii 

orzeczniczej ETPC znalazła zasada grubszej skóry, odnosząca się do 

osób publicznych. Wedle niej prawo do prywatności osoby publicznej 

powinno być zabezpieczone, jednakże jego ochrona może być 

ograniczona ze względuna specyficzny charakter życia takich osób. 

Pozwolę sobie przytoczyć dwa z wielu orzeczeń 

                                                      
16

A. Mednis, Prawo do prywatności a interes publiczny, Warszawa 2005, str. 

193-194. 
17

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 1998 roku, 

sygnatura K 24/98. 
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Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które odzwierciedlają ten-

dencje analizowane powyżej.  

 Orzeczenie Trybunału Lingens przeciwko Austrii z dnia 8 lipca 

1986 roku (skarga nr 9815/82) dotyczy oskarżenia wiedeńskiego 

dziennikarza o zniesławienie w związku z napisanym przez niego artyku-

łem na temat jednego z czołowych polityków tamtejszego porządku 

politycznego. Bruno Kreisky pełniący jeszcze trzy lata wcześniej 

stanowisko kanclerza, po przeczytaniu wypowiedzi dziennikarza 

krytykującego bliskie kontakty polityka z byłymi członkami SS, złożył 

akt oskarżenia przed sądem karnym. Postępowanie zakończyło się 

wyrokiem, który skazywał dziennikarza na więzienie w zawieszeniu oraz 

grzywnę. Autor artykułu postanowił odwołać się 

od takiego rozstrzygnięcia, co zaowocowało słynnym orzeczeniem 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. ETPC orzekł, że naruszono 

art. 10 ust. 1 EKPC, stanowiący, iż: „każdy ma prawo do wolności 

wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów 

oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji 

władz publicznych i bez względu na granice państwowe”
18

. 

 Wyżej wspomniany art. 10 EKPC znalazł zastosowanie także  

w wielu innych sentencjach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 

między innymi w wyroku Castells przeciwko Hiszpanii z dnia 23 

kwietnia 1992 roku (skarga numer 11798/85). W 1979 roku ukazał się 

artykuł członka partii wspierającej Ruch na Rzecz Niepodległości Kraju 

Basków. Autor dopuścił się krytyki ówczesnej władzy, oskarżając 

ją o współpracę z organizacjami o faszystowskim charakterze. Hiszpański 

sąd skazał Castellsa na roczne pozbawienie wolności, co zaowocowało 

złożeniem skargi do ETPC przez przyszłego osadzonego. Trybunał, 

powołując się na art. 10 zaznaczył, że krytyka rządu podlega mniejszym 

ograniczeniom, aniżeli krytyka zwykłego obywatela czy pojedynczego 

polityka. 

Prawo do prywatności a wolność słowa 

 Orędownikiem zasady grubszej skóry wypracowanej przez ETPC 

stała się brytyjska organizacja Artykuł 19 - Globalna Kampania na rzecz 

Wolności Ekspresji
19

. Artykuł 19 stara się łagodzić konflikt wynikający  

                                                      
18

 Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1948 roku, art. 10 ust. 1. 
19

 Article 19 - Global Campaign for Freedom of Expression. 
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z kontradyktoryjnych interesów dziennikarzy i osób publicznych - 

rozdźwięk między wolnością słowa a prawem do prywatności osób 

publicznych. 

 Organizacja dąży do tego, aby zapewnić pełną swobodę 

wypowiedziom oceniającym i weryfikować jedynie postulowane przez 

nie fakty, a nie ich interpretację. Artykuł 19 stosuje również zasadę 

domniemania prawdziwości wypowiedzi. Zachęca państwa do 

stosowania środków cywilnoprawnych, nie karnych. W szczególności 

nawołuje do ograniczenia pozbawiania wolności, powołując się na zasadę 

proporcjonalności. Zmierzanie do dekryminalizacji zniesławienia jest 

silnie widoczne w działaniu organizacji. 

 Pogląd propagowany przez organizację przyświeca 

Przedstawicielowi ds. Wolności Mediów Organizacji Bezpieczeństwa  

i Współpracy w Europie, który również opowiada się za swobodą 

wypowiedzi oceniających. W pracach RFOM
20

 można znaleźć częste 

odniesienia do zasady Lingens i wypracowanego w jej świetle 

orzecznictwa. Warto przyjrzeć się publikacji „Studium nad przepisami 

prawnymi i praktyką związaną z wolnością słowa, swobodnym prze-

pływem informacji i pluralizmem medialnym w Internecie w państwach 

członkowskich OBWE”
21

, napisanej przez dotychczasowego Przedstawi-

ciela ds. Wolności Mediów OBWE - Dunję Milatović (kadencja w latach 

2010-2017). RFOM uwypukla słowa ETPC z 1986 roku, że „swoboda 

wypowiedzi rozciąga się nie tylko na idee i informacje powszechnie 

uznawane za nieobraźliwe, lecz także na te, które mogą obrażać, 

szokować, czy przeszkadzać. Takie są wymogi pluralizmu, tolerancji 

i otwartości, bez których demokratyczne społeczeństwo nie istnieje”
22

. 

 Zasada grubszej skóry znajduje odzwierciedlenie także  

w polskim dyskursie. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przyjmuje 

                                                      
20

 OSCE Representative on Freedom of the Media. 
21

 D. Milatović, Study of legal provisions and practices related to freedom of 

expression, the free flow of information and media pluralism on the Internet in 

the OSCE participating States, 2010, źródło: https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/pdf/speak_up/osce_preliminary_study_internet.pdf 

(dostęp: 14.06.2017). 
22

 Tamże, str. 10, Freedom of expression extends not only to ideas and 

information generally regarded as inoffensive but even to those that might 

offend, shock, or disturb. Such are the demands of that pluralism, tolerance and 

broadmindedness without which there is no ‘democratic society’. 
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stanowisko, iż „zasada <<grubszej skóry>>” nie oznacza przyzwolenia 

na publikację wszelkich informacji z życia prywatnego, nawet jeśli są one 

prawdziwe. Ponadto dopuszczalny poziom ingerencji w życie prywatne 

takich osób jak dziennikarze, prawnicy, sportowcy czy artyści jest 

odpowiednio mniejszy niż w przypadku osób pełniących funkcje 

publiczne”
23

. 

 Ten punkt rozważań należy jednak opatrzyć pytaniem, czy 

ochrona sfery intymnej osoby publicznej nie narusza niekiedy innych 

wartości konstytucyjnych takich jak wolność słowa czy swoboda 

wypowiedzi, a także zasady jawności życia publicznego. Janusz 

Niedziela podejmuje rozważania, „czy jesteśmy w stanie kontrolować 

przepływ informacji, na przykład w Internecie”
24

. Dostrzega na tym polu 

„konflikt między wolnością słowa a ochroną prywatności”
25

. 

 W tym kontekście wypowiada się też Helsińska Fundacja Praw 

Człowieka, uwypuklając wartość ochrony sfery intymnej osoby 

publicznej, jako że „dochowanie należytej staranności i zasad etyki 

dziennikarskiej przez dziennikarzy ma kluczowe znaczenie 

dla znalezienia równowagi pomiędzy wolnością słowa a prawem do 

prywatności
26

. 

Zasada proporcjonalności 

 Pogląd wyrażony między innymi przez polskiego prawnika - 

Marka Puwalskiego, że „ingerencje w prawo do prywatności osoby 

publicznej nie mogą naruszać jądra tego prawa”
27

, wydaje się być racjo-

nalny i stanowi wyraz powszechnie uznanej zasady proporcjonalności. 

                                                      
23

Oświadczenie w sprawie publikacji tygodnika „Wprost” z dnia 18 lutego 2015 

roku, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, str. 1, źródło: http://www.hfhr.pl/wp-

content/uploads/2015/02/hfpc_stanowisko_18022015.pdf (dostęp: 15.06.2017). 
24

 A. Jezierska, K. Żaczkiewicz-Zborska, Debata o prawie do prywatności osób 

publicznych, Serwis rządowy GIODO, źródło: http://www.giodo.gov.pl/394/id_-

art/1872/j/pl (dostęp: 15.06.2017). 
25

 Tamże. 
26

Oświadczenie w sprawie publikacji tygodnika „Wprost” z dnia 18 lutego 2015 

roku, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, str. 2, źródło: http://www.hfhr.pl/wp-

content/uploads/2015/02/hfpc_stanowisko_18022015.pdf (dostęp: 15.06.2017). 
27

M. Puwalski, Prawo do prywatności osób publicznych, Toruń 2003, str. 11. 

http://www.giodo.gov.pl/394/id_art/1872/j/pl
http://www.giodo.gov.pl/394/id_art/1872/j/pl
http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/02/hfpc_stanowisko_18022015.pdf
http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/02/hfpc_stanowisko_18022015.pdf
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 W odniesieniu do funkcjonariuszy publicznych także powinno 

się, wedle polskiego orzecznictwa, chronić istotę prawa do prywatności. 

W przytaczanym już w niniejszym referacie orzeczeniu (sygnatura  

K 17/05), Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że „W odniesieniu do osób 

pełniących funkcje publiczne ograniczenie prawa do prywatności jest 

konieczne. W demokratycznym państwie prawa o osobie publicznej 

trzeba wiedzieć więcej”. Jednakże ograniczenie konstytucyjnego prawa 

do prywatności musi spełniać przesłanki określone w art. 31 ust. 3 

Konstytucji”
28

. W świetle powyższego ujęcia prawa do prywatności wąt-

pliwości (ekspertów, prawników, a nawet Rzecznika Praw 

Obywatelskich) wzbudził między innymi projekt ustawy o jawności życia 

publicznego autorstwa Ministra Koordynatora Służb Specjalnych z 23 

października 2017 roku, który znacząco rozszerzał krąg podmiotowy  

i przedmiotowy składanych oświadczeń majątkowych. Szczególnie liczne 

kontrowersje związane z projektem dotyczyły właśnie prawa 

do prywatności i zasady proporcjonalności. 

Ochrona prawa do prywatności osoby publicznej na gruncie prawa 

Unii Europejskiej 

 Warto zaznaczyć, że pomimo różnorodnego dyskursu na temat 

prawa do prywatności osoby publicznej, Unia Europejska obrała jednolitą 

strategię ochrony tego prawa, podejmując próbę unifikacji rozwiązań 

wewnątrzpaństwowych. Przyjęta wraz z Traktatem Lizbońskim Karta 

Praw Podstawowych Unii Europejskiej
29

, wskazuje na tendencję do res-

pektowania sfery intymnej, stanowiąc, że „każdy ma prawo 

do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania 

się”
30

. Nie następuje rozróżnienie na osobę publiczną i osobę prywatną. 

UE, wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata, koreluje 

ochronę prawa do prywatności z ochroną danych osobowych, zarówno 

osób prywatnych, jak i publicznych, wprowadzając jednolite w całej Unii 

rozwiązania
31

. W orzeczeniu z dnia 13 maja 2014 roku (sygnatura  

                                                      
28

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 roku, sygnatura K 

17/05. 
29

 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 roku, Dz. 

Urz. UE z 2016 roku, C 202/2. 
30

 Tamże, art. 7. 
31

 Autorka ma tu na myśli Rozporządzenie 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 
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C-131/12) w sprawie Google przeciwko AEPD
32

 Trybunał Sprawiedli-

wości Unii Europejskiej podkreślił, że Google, jako administrator 

danych, powinien umożliwić użytkownikom zwrócenie się z prośbą  

o usunięcie z internetowej wyszukiwarki adresów stron, które zawierają 

nieaktualne lub nieprawdziwe dane. Podejrzewam, że zasada 

wyartykułowana przez Trybunał Luksemburski odnosi się w równym 

stopniu zarówno do osób prywatnych, jak i publicznych. 

Podsumowanie 

 Mam świadomość, że udało mi się jedynie uwypuklić pewne 

tendencje obecne w dyskursie prawniczym. Prawo do prywatności osób 

publicznych dostarcza znacznie bardziej obszernego materiału niż 

przedstawiony w ramach niniejszego referatu. 

 Podsumowując dotychczasowe rozważania zaznaczę, że korzenie 

prawa do prywatności sięgają XIX - wiecznych Stanów Zjednoczonych,  

a tamtejsze sądy niezwykle często powołują się w swojej linii 

orzeczniczej na tę wolność, wyprowadzając z niej inne, co nastąpiło 

między innymi w orzeczeniu Roe przeciwko Wade. W polskiej 

cywilistyce powstały liczne koncepcje prawa do prywatności, miedzy 

innymi prof. Marka Safjana i prof. Andrzeja Kopffa. Od lat 

dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku zwiększano ochronę tego 

prawa, co jest obecnie widoczne w Konstytucji czy ustawie o prawie 

prasowym. Do tego procesu przyczyniły się normy zawarte w aktach 

międzynarodowych - Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zasada 

grubszej skóry obecna nie tylko w orzecznictwie ETPC, ale również 

polskim, zaowocowała skłonnością do przyzwalania na ujawnianie 

szerszego zakresu informacji na temat osób publicznych. Ta zasada 

ukształtowała ramy wielu orzeczeń ETPC, między innymi wspominanych 

w referacie Lingens przeciwko Austrii (skarga nr 9815/82), czy Castells 

przeciwko Hiszpania (skarga numer 11798/85). Tendencja do coraz 

większych przyzwoleń dla dziennikarzy w kontekście ujawniania 

informacji na temat osób publicznych znajduje odzwierciedlenie  

w działalności organizacji Article 19 i Przedstawiciela ds. Wolności 

                                                                                                                        
rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 

119/1 4.5.2016. 
32

 Wyrok TSUE z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie Google Spain SL i Google 

Inc. przeciwko Agencia Epañola de Protección de Datos (AEPD) i Mariowi 

Costesze Gonzálezowi, sygnatura C-131/12. 
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Mediów OBWE. Koniec referatu został opatrzony pozytywnym 

akcentem wskazującym na unifikację standardów traktowania prawa do 

prywatności osób publicznych w prawodawstwie Unii Europejskiej. 
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Prawo do prywatności jako pochodna poglądów 

antropologicznych 

Right to privacy as a derivative of antropological view  

 

Abstrakt 

 Prawo do prywatności powstało w wyniku liberalnej antropologii 

człowieka, w której indywiduum posiada sferę wolności, niewpływającej 

na wolność innych, a koniecznej dla jego rozwoju indywidualnego. 

Wprowadzono je do porządków prawnych państw liberalno-

demokratycznych. Inne filozofie mające wpływ na politykę współczesną 

różnią się w wizji człowieka, co prowadzi do różnic w pojmowaniu 

prawa do prywatności. Kolektywistyczne marksizm i etatyzm podważały 

znaczenie prawa do prywatności w pogoni za wizją poświęcania 

interesów jednostki na rzecz dobra kolektywu jako całości. Natomiast 

personalizm Katolickiej Nauki Społecznej odrzuca blankietową normę 

dającą prawo do zachowywania się dowolnie w jakiejś sferze życia 

prywatnego, gdyż nie ma zachowań ludzkich niewpływających na innych 

członków wspólnoty. Dlatego też stawia nacisk na materialne, a nie 

formalne myślenie o prywatności człowieka, chroniąc jego dobre 

dążenia, a nie negatywne moralnie. 

Słowa kluczowe:  

prawo do prywatności, antropologia, prywatność, człowiek, liberalizm, 

kolektywizm, etatyzm, marksizm, personalizm 

Abstract 

 The right to privacy arose as a result of liberal human 

anthropology, in which the individual has a sphere of freedom that does 

not affect the freedom of others and is necessary for his individual 

development. This right was introduced into the legal orders of liberal-

democratic countries. Other philosophies that influence contemporary 
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politics differ in the vision of a human being, which leads to differences 

in understanding the right to privacy. Collective Marxism and Statism 

undermined the importance of the right to privacy in pursuit of a vision of 

sacrificing the interests of the individual to the good of the collective as  

a whole. In turn, the personalism of Catholic Social Teaching rejects the 

blanket norm that gives the right to behave freely in some sphere of 

private life, because there are no human behaviours that do not affect 

other members of the community. Therefore, catholic teaching puts 

emphasis on material and not formal thinking about human privacy, 

protecting his good aspirations, not morally negative ones. 

Key words:  

right to privacy, anthropology, privacy, person, liberalism, collectivism, 

etatism, marxism, personalism 

 

Wprowadzenie 

 Analizując krajobraz normatywny oraz orzecznictwo sądów 

polskich i europejskich, należy stwierdzić, że faktycznie istnieje  

w naszym kręgu kulturalno-prawnym instytucja taka jak prawo do 

prywatności. 

 Natomiast celem mojego wywodu jest analiza źródeł 

ideologicznych, które umożliwiły powstanie tej instytucji oraz pokazanie 

poglądów na prawo do prywatności w konkurencyjnych ideologiach. 

Tezą mi przyświecającą jest pogląd, że zaistnienie prawa do prywatności 

wynikało z przyjęcia określonej wizji człowieka w ideologii liberalnej,  

a z powodu odmiennych antropologii zawartych w innych systemach 

filozoficznych, kształt prawa do prywatności jest w nich inny lub w ogóle 

by nie zaistniał. 

 Prawo do prywatności, jako jedna z podstawowych wolności 

człowieka, była wielorako ujmowana przez powojennych 

intelektualistów. Daniel J. Solove wymieniał zbiór praw składających się 

na prywatność: 

1/ a right to be a let alone  2/ ograniczony dostęp do ja; 3/ tajemnica;  

4/ kontrola nad informacjami dotyczącymi mnie  5/ godność;  

6/ intymność. 
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 Natomiast Jed Rubenfeld z Columbia Law School określał 

prywatność jako „wolność od całkowitego określenia naszego życia przez 

normalizujące społeczeństwo”, Natomiast we Francji Jean Robert pisał  

o poszanowaniu zachowań jednostki (terytorium, wizerunku, prawdziwej 

osobowości), anonimowości (tajemnice związane z życiem jednostki, 

utrwalanie i udostępnianie wizerunku, ochrona danych osobowych) oraz 

poszanowaniu relacji międzyludzkich: tajemnicy komunikacji, 

stosunkach rodzinnych i uczuciach. 

 Możemy mówić również o prywatności w przestrzeni publicznej: 

anonimowość w miejscach publicznych; ochrona danych osobowych;  

w instytucjach użyteczności publicznej: szpitale, szkoły. Ponadto 

pozostaje jeszcze kwestia prywatności w pracy oraz prywatności 

wyborów konsumenckich
1
. 

Początki prawa do prywatności i jego liberalne źródło
2
 

 Frapująca intelektualnie jest jedna kwestia związana  

z początkiem prawa do prywatności - dlaczego ono istnieje, jest przez nas 

tak mocno odczuwane, stosunkowo często zażarcie bronione, gdy jeszcze 

około sto lat temu prawo do prywatności nie było obecne  

w konstytucjach, a co najwyżej zaczynało się pojawiać w wypowiedziach 

prawników i wyrokach sądów. Dlaczego jest prawem młodym, mimo że 

trzeba ją zaliczyć przecież do praw pierwszej generacji. 

 Otóż jestem przekonany, że żyjemy w cywilizacji uznającej 

prawo do prywatności, gdyż żyjemy w demokracji liberalnej, czyli takiej 

demokracji, której źródłem i fundamentem ideologicznym jest liberalizm. 

Liberalizm jest bezpośrednią przyczyną zaistnienia prawa do 

prywatności. Takie postawienie sprawy wyjaśnia stosunkowo młody 

wiek tego prawa. Liberalizm był ideologią założycielską w Stanach 

Zjednoczonych, co tłumaczyłoby amerykańskie  pochodzenie prawa do 

prywatności, natomiast w Europie długo musiał walczyć o swoją pozycję 

z ideologiami konserwatywnymi, marksistowskimi i monarchistycznymi. 

Pierwszą dłużej funkcjonującą konstytucją liberalną była konstytucja III 

Republiki Francuskiej z 1875 r. 

                                                      
1

 Sposoby rozumienia prywatności, http://www.prawo.uwb.edu.pl/pliki/down-

load/uploads/prywatno%B6%E6.pdf [dostęp: 13 maja 2018 r.]. 
2
 J. S. Mill, O wolności, Warszawa 2003. 
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 Rozróżnia się 2 fazy rozwoju liberalizmu Pierwsza, zwana 

klasyczną, obejmuje okres od XVII do końca XIX w. Liberalizm przyjął 

wówczas postać walki o wolność religijną, tolerancję, zasady 

konstytucyjne (rządy prawa, trójpodział władz, prawa opozycji), 

o polityczne oraz gospodarcze uprawnienia jednostki. W 1. połowie 

XIX w. w Europie Zachodniej powstały liberalne partie i ugrupowania 

głoszące hasła liberalizmu politycznego, np. brytyjska Partia Liberalna. 

Ruch polityczny i doktryna liberalizmu miały wówczas głównie charakter 

negatywny — wskazywały na konieczność ochrony obywateli przed 

arbitralną władzą. W polityce gospodarczej zwyciężały zasady 

liberalizmu gospodarczego. Najszersze poparcie liberalizm zyskał 

w Wielkiej Brytanii i USA. Na kontynencie europejskim doktryna 

liberalna z trudem torowała sobie drogę. Zasady wolnego rynku zyskały 

uznanie we Francji dopiero w III Republice, we Włoszech po 

zjednoczeniu państwa. Ani w Niemczech, ani w Rosji liberalizm nie miał 

szerszego politycznego i intelektualnego poparcia. Zmiana doktryny 

liberalizmu dokonała się na początku XX w., m.in. pod wpływem krytyki 

ze strony socjalistów i ruchów katolickich. Zmieniło się też otoczenie 

społeczne i ekonomiczne. Klasyczny liberalizm był zdecydowanie 

indywidualistyczny, minimalizował rolę zorganizowanej władzy, był 

przeciwny etatyzmowi i interwencjonizmowi państwowemu
3
. 

 Należy stwierdzić, ze liberalizm stworzył, względnie można 

powiedzieć liberałowie wymyślili prawo do prywatności, z dwóch 

powodów tkwiących w ich założeniach ideologicznych, a dokładnie  

w ich wizji człowieka.  

 Po pierwsze najwyższą wartością i jedynym w pełni realnym 

bytem dla liberałów jest indywiduum. Dlatego też można nazwać 

liberalizm filozofią indywidualistyczną, w opozycji do ideologii 

komunitarystycznych lub kolektywistycznych. „Społeczeństwo nie 

istnieje” - cytując klasyka praktyki liberalizmu premier Margaret 

Thatcher. Nie da się uzasadnić dobrem fikcyjnej wspólnoty realnego 

cierpienia czy szkody indywiduum. 

 Drugim powodem jest kontrowersyjne założenie, że da się 

wyróżnić sferę działań człowieka, która niezależnie od jego zachowania 

w tychże sferach, nie może szkodzić innym indywiduom. „Moja wolność 

kończy się tam, gdzie zaczyna się Twoja wolność”, co oznacza, że mam 

                                                      
3

 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/liberalizm;3932244.html [dostęp 13 maja 

2018 r.]. 
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sferę wolności, do której nie sięga wolność nikogo innego, nikogo nie 

krzywdzę działając w niej. 

 Te dwa pomysły są podstawą indywidualizmu reprezentowanego 

przez liberalizm. W tej optyce najważniejszą kwestią pozostaje 

odnalezienie, a może de facto stworzenie i wyznaczenie, granicy sfery 

wolności indywiduum. Najdalej posunął się w tej kwestii porządek 

amerykański, w którym Sąd Najwyższy argumentację przemawiającą za 

niedopuszczalnością zakazu aborcji oparł na prawie do prywatności  

i uznał, że płód ludzki wchodzi w sferę pełnej wolności kobiety 

utrzymującej go przy życiu, a jej działanie nie wpływa na wolność innych 

i w związku z tym zakaz aborcji nie jest dopuszczalny, gdyż państwa (czy 

wspólnota) nie może ingerować w sferę niepubliczną, całkowicie 

prywatną
4
.  

Kolektywizm 

 Oczywiście liberalizm nie jest jedyną teorią, która konkuruje na 

rynku idei, w celu opowiedzenia wiążącej powszechnie prawdy  

o człowieku. Drugim wierzchołkiem trójkąta, ponieważ poruszamy się po 

trójkącie a nie dwubiegunowej osi, są teorie kolektywistyczne. Dwie 

najbardziej wpływowe w naszej okolicy to etatyzm oraz marksizm. Dla 

obu tych ideologii prawo do prywatności jest w najlepszym wypadku 

irrelewantne, w najgorszym - wrogie. 

 Etatyzm możemy roboczo rozumieć jako ingerencję państwa  

w różne dziedziny życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego,  

w życie samorządów, stowarzyszeń, małych grup i jednostek i przejęcie 

odpowiedzialności za wiele sfer aktywności społecznej  w znaczeniu 

gospodarczym etatyzm jest odmianą interwencjonizmu państwowego  

i oznacza przejmowanie przez państwo funkcji podmiotu gospodarczego 

— państwo jest inwestorem, pracodawcą, producentem, nabywcą  

i sprzedawcą określonych surowców, półproduktów, wyrobów gotowych, 

usług i technologii, eksporterem i importerem, kredytodawcą lub 

pożyczkobiorcą, organizatorem procesów gospodarczych, zarządcą, 

dysponentem i właścicielem przedsiębiorstw
5
. 

                                                      
4
 U.S. Supreme Court, Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). 

5
 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/etatyzm;3898837.html [dostęp: 13 maja 2018 

r.] 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/interwencjonizm%3B3915184.html
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/etatyzm%3B3898837.html
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 Natomiast marksizm to ideologia zapoczątkowana przez Marksa, 

rozwijana przez wielu myślicieli i polityków aż do dzisiaj. Jej 

fundamentem w wizji człowieka można przedstawić jako zespół 

postulatów. Po pierwsze świat (a więc i człowiek) jest materialny,  

w takim znaczeniu, że istnieje tylko materia rządzona prawami 

dialektycznymi. Istotą człowieka, jego naturalnym powołaniem jest 

uspołeczniona praca. Wraz z powstaniem innych form kultury ludzkość 

staje się bytem samym w sobie i dla siebie, tworzącym powszechną 

wspólnotę. Zgodnie z tym działalność ludzka w ramach całego gatunku 

przekształca materialny świat. Natomiast praca jest najbardziej doniosłą 

formą urzeczywistnienia działalności człowieka. Postulat uspołecznienia 

produkcji i pracy wynika z pewnych dyrektyw społecznych, które każą 

nam myśleć w kategoriach demokracji, równości, sprawiedliwości  

i wolności. 

 Jednakże w marksizmie nie możemy mówić o człowieku bez 

opowiedzenia o kolektywie, który tworzy. Człowiek nie istnieje jako byt 

samotny. Dlatego warto również wspomnieć o teorii klas społecznych  

i ich walki między sobą. Po pierwsze na przestrzeni historii istniały 

społeczeństwa klasowe, które ewoluowały. Zawsze istnieją dwie klasy 

wzajemnie przeciwstawiające się - wyzyskujący i wyzyskiwani. Ich 

walka stanowi całość budowli społecznej, określanej przez ścierające się 

interesy klas. Natomiast interesem są faktycznie respektowane wartości, 

których odniesieniem przedmiotowym jest odpowiednie ukształtowanie 

całej struktury ekonomiczno-społecznej (jeżeli grupa działa zgodnie z tak 

rozumianymi wartościami, wtedy działa zgodnie ze swoim interesem). 

 Oba podejścia można nazwać kolektywnymi, ponieważ wiążą się 

z odmienną wizją człowieka. Podmiotem (suwerenem) i wartością nie 

jest indywiduum, lecz grupa, kolektyw. Może to być konkretna 

wspólnota, klasa społeczna czy też rodzaj ludzki jako całość. Jednostka 

jest trybem w w wielkiej maszynerii (narodu etc.). Ponadto 

upodmiotowiane jest pojęcie rynku - ludzie nie panują nad tym co 

tworzą, system produkcji rządzi się swoimi prawami. Zgodnie  

z powyższymi teoriami kapitaliści mają władzę nad proletariatem, ale nad 

kapitalistami ma władzę sam kapitał i prawa, które nim rządzą. 

 Prywatność nie realizuje wprost żadnego celu ważnego z punktu 

widzenia kolektywu, prędzej może być widziana jako zasłona z której 

jednostka może korzystać przeciwko społeczeństwu - ukrywając 

działalność terrorystyczną, przemoc domową, przygotowania do 

przestępstwa, dochody z pracy na czarno, zdradzanie małżonka. 
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Człowiek w miejscach publicznych i pod publiczną obserwacją jest mniej 

skłonny oraz ma mniej okazji do czynienia krzywd i szkodzenia 

społeczeństwu. 

 Ponieważ w pismach Marksa i Engelsa teoria prawa jest niezbyt 

rozbudowana i dość abstrakcyjna, walczący o władzę komuniści sami 

musieli sprecyzować marksistowskie poglądy na prawo. Konstytucja 

PRL mimo że była zaskakująco hojna co do praw, nie zawiera prawa do 

prywatności. Wspomina o bardziej technicznych aspektach wrażliwych  

w kontekście relacji jednostka - kolektyw, takie jak nienaruszalność 

mieszkania, tajemnica korespondencji. Jednak są to normy techniczne, 

dotyczące zarządzaniem ludzkim ulem. W praktyce mamy przyzwolenie 

na łamanie nawet i tych zalążków prawa do prywatności ze względu na 

interes ludu pracującego lub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Natomiast w 1936 roku, gdy rozpoczął się jeden z najbardziej 

intensywnych okresów politycznych prześladowań w Związku 

Radzieckim, wprowadzona konstytucja  przewidywała wprost ochronę 

prywatności
6
. 

 W tym miejscu kryje się również odpowiedź na pytanie, czemu to 

prawo jest tak młode. Nawet w kręgu oddziaływania chrześcijaństwa 

myślenie kolektywne było dominujące. Z powodu warunków w jakich 

człowiek żył, ważniejsze było zapewnienie przetrwania grupie, działanie 

jednostki szkodzące grupie groziło śmiercią pozostałych członków grup  

i wspólnot. Wybuchy indywidualizmu (chociaż niekoniecznie 

politycznego) widzimy w bardziej komfortowych czasach - epoka 

hellenistyczna, wczesna epoka nowożytna, druga połowa XX wieku. 

Dopiero po osiągnięciu pewnego poziomu bezpieczeństwa możemy 

pozwolić na jednostce na „błędne” zachowania niepodlegające ocenie  

i sankcji. 

Personalizm - Katolicka Nauka Społeczna 

 Trzecim wierzchołkiem trójkąta są teorie personalistyczne. 

Najbardziej wpływową teorią personalistyczną jest Katolicka Nauka 

Społeczna. Uwrażliwiam jednak, żeby personalizmu nie traktować jako 

środka drogi pomiędzy kolektywizmem a indywidualizmem, gdyż nie 

tyle mityguje tendencje pozostałych, co prezentuje odmienną wizję 

człowieka. 

                                                      
6
 P. Kenez, Odkłamana historia Związku Radzieckiego, Warszawa 2008. 
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 Punktem wyjścia naszych rozważań powinna być encyklika Jana 

XXIII z 1965 roku Pacem in terris (pokój na ziemi). Jest to pierwszy 

dokument kościelny, który w sposób kompleksowy prezentuje 

chrześcijańskie podejście do praw człowieka. Prezentuje fundamentalny 

katalog praw, jako jego źródło wskazuje prawo naturalne, staje na 

stanowisku powiązania praw i obowiązków oraz koniecznością ich 

poszanowania dla pokoju na świecie. Prawo do prywatności nie znajduje 

się w fundamentalnym katalogu Pacem in terris. Wynika to z nacisku tej 

teorii na materialny, a nie formalny aspekt praw człowieka
7
. 

 Prawo do prywatności jako blankietowa norma do czynienia co 

się jednostce podoba w jakiejś wydzielonej sferze jest nie do 

zaakceptowania przez katolicką naukę społeczną, gdyż nie ma zachowań 

osoby, które nie wpływa mniej lub bardziej na innych ludzi. Zło, a tym 

bardziej dobro, rozlewa się dosyć szeroko. Prawa i obowiązki człowieka 

mają charakter materialny, gdyż chodzi w nich o to, aby osoba mogła bez 

przeszkód mogła czynić dobro, a prawo i warunki społeczne nie pchały 

go w kierunku czynienia zła. 

 W bardziej szczegółowych rozważaniach, na przykład konstytucji 

Soboru Watykańskiego II Gaudium et Spes, prawo do prywatności jest 

wskazywane z imienia i nazwiska - „równocześnie rośnie świadomość 

niezwykłej godności, jaka przysługuje osobie ludzkiej, która przerasta 

wszystkie rzeczy, i której prawa oraz obowiązki mają charakter 

powszechny i nienaruszalny. Należy zatem udostępnić człowiekowi to 

wszystko, czego potrzebuje do prowadzenia życia prawdziwie ludzkiego, 

jak wyżywienie, odzież, mieszkanie, prawo do swobodnego wyboru stanu 

i do założenia rodziny, do wychowania i pracy, do dobrej sławy  

i szacunku, do odpowiedniej informacji i do postępowania według 

słusznej normy własnego sumienia, do ochrony życia prywatnego oraz do 

sprawiedliwej wolności także w dziedzinie religijnej”. Jednak nie można 

tu mówić o jakiejś zmianie czy poważnym zwrocie. Wynika ona  

z praktycznego uznania, że formalne zagwarantowanie pewnej swobody 

osobie, może pomóc realizacji materialnych celów praw i obowiązków 

człowieka. Zwłaszcza, że to Państwo powinno uzasadniać swoją 

jakąkolwiek ingerencję, co wynika z fundamentalnego znaczenia zasady 

pomocniczości w Katolickiej Nauce Społecznej: „Rzeczą zaś wspólnoty 

międzynarodowej jest tak pokierować tym rozwojem i tak go 

                                                      
7

 Jan XXIII, Encyklika Pacem in Terris, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/-

WP/jan_xxiii/encykliki/pacem_in_terris_11041963.html [dostęp 13 maja 2018 

r.]. 
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podtrzymywać, aby środki na ten cel przeznaczone wykorzystano jak 

najskuteczniej i w granicach słuszności. Do tej też wspólnoty należy - 

oczywiście przy przestrzeganiu zasady pomocniczości - skoordynować na 

całym świecie systemy ekonomiczne w taki sposób, aby funkcjonowały 

zgodnie z normami sprawiedliwości”. 

 Współczesną personalistyczną definicję praw człowieka można 

nakreślić następująco - „Prawa człowieka są to powszechne prawa 

moralne o charakterze podstawowym, przynależne każdej jednostce w jej 

kontaktach z państwem. Pojęcie praw opiera się na trzech tezach: po 

pierwsze, że każda władza jest ograniczona, po drugie, że każda 

jednostka posiada sferę autonomii, do której nie ma dostępu żadna 

władza, i po trzecie, że każda jednostka może domagać się od państwa 

ochrony jej praw”
8
. Warto również zwrócić uwagę, iż zgodnie z Kato-

licką Nauką Społeczną, Każdemu z praw odpowiadają w tym samym 

człowieku obowiązki. 

 Pozostaje również kwestia oceny i kształtu życia społecznego  

w odpowiedzi na zmiany społeczne, zarówno w wymiarze przepływu 

informacji, rozwoju technologicznego i gospodarczego, jak i przemian 

stylów życia, rodzą coraz to nowe pytania dotyczące dziedziny ochrony 

własności intelektualnej. z jednej strony istnieje prawo do ochrony 

własnej prywatności, z drugiej – trudności z ochroną prywatności osób 

publicznych, trudności w realizacji prawa do dobrego imienia w świetle 

półprawd medialnych, wytyczaniem granic ingerencji w sferę życia 

prywatnego osób publicznych. 

Kształtowanie współczesności 

 Widzimy pewien obszar ideowy, w którym prawo do prywatności 

się porusza. Jednak warto też spojrzeć od drugiej strony, jakie 

społeczeństwo kształtujemy. 

 Groźba terroryzmu oraz techniczna łatwość zbierania informacji 

na temat obywateli powoduje, że de facto społeczeństwa kolektywizują 

się, niezależnie od deklarowanych barw ideologicznych rządzących. 

Prawo do prywatności zostało w ostatnich latach drastycznie 

ograniczone. Ataki na WTC i w Europie zaowocowały przyjęciem 

                                                      
8

H. Pyskło, Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła, 

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/pysklo_2011_prawa_czl.html [dostęp: 13 

maja 2018 r.]. 
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dyrektywy o retencji danych telekomunikacyjnych. Niestety zamachy 

nadal nam towarzyszą. Zatem albo one będą się zdarzać i jest to kwestia 

naszej rzeczywistości, albo walczymy złą metodą. Ważne jest również to, 

że sam terroryzm się zmienia i w związku z tym działalność państwa 

musi się zmieniać. Działania zorganizowane przez Al-Kaidę, było dużo 

łatwiej wyśledzić niż ataki samotnych wilków. Natomiast uprawnienia 

nabyte przy walce z terroryzmem w poprzedniej postaci nie zostały 

oddane przez państwo. Ponadto samo kontrolowanie danych osobowych 

daje kontrolującemu władzę. Państwo, które wie dość dużo o obywatelu, 

może manipulować jego zachowaniami. Na poziomie UE system 

Passenger Name Record, czyli gromadzenie informacji o pasażerach linii 

lotniczych, może powodować dyskryminację konkretnych osób. Niewiele 

stoi na przeszkodzie, aby osoby były podejrzane tylko dlatego, że 

posiadają zespół cech, które rokują negatywnie. Natomiast rozszerzenie 

działalności PNR argumentowane jest powstaniem Państwa Islamskiego  

i wędrówek Europejczyków do Syrii i Iraku. Jeżeli ci ludzie wrócą do 

Europy, to jeśli służby specjalne nie będą mieć narzędzia monitorującego 

poruszanie się tych osób, to będziemy bezbronni. W taki sposób są 

uzasadniane ograniczenia naszej prywatności. 

 Państwo wie o swoich obywatelach coraz więcej, a także coraz 

swobodniej i coraz bardziej arbitralnie może tę wiedzę wykorzystywać. 

Wydaje się, że obserwujemy rozwój tendencji etatystycznych, to państwo 

zaczyna być w coraz większym stopniu kreatorem społeczeństwa  

i wychowawcą jednostek. Następuje odwrócenie zasady pomocniczości. 

Znaczenie ustaw i działań organów państwa kształtuje i będzie 

kształtować sytuację społeczną i może doprowadzić do sytuacji w której 

konstytucyjnie liberalne demokracje europejskie będą społecznie 

kolektywistyczne. 
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Kondycja autonomii informacyjnej pracownika  

w świetle standardów ochrony danych osobowych 

The condition of employee information autonomy in the light of 

personal data protection standards 

 

Abstrakt 
 Na kanwie konstytucyjnych gwarancji poszanowania prawa do 

prywatności, której źródło upatruje się w przyrodzonej i niezbywalnej 

godności osoby ludzkiej, za jeden z najbardziej pożądanych elementów  

w świetle współczesnego postępu technologicznego, należy uznać tzw. 

autonomię informacyjną. Celem niniejszej pracy jest poddanie rozwadze 

kwestii kondycji gwarantowanego ustawowo bezpieczeństwa 

udostępnianych danych w obszarze uprawnień pracowniczych na bazie 

wybranych regulacji międzynarodowych i krajowych. Ponadto 

przeanalizowana zostanie kwestia korelacji przepisów Kodeksu pracy 

wobec unormowań ustawy o ochronie danych osobowych oraz 

zasadnicza z perspektywy pracownika możliwość pociągnięcia do 

odpowiedzialności pracodawcę. 

Słowa kluczowe:  
stosunki pracownicze, ochrona danych osobowych, autonomia 

informacyjna, uprawnienia pracownika, odpowiedzialność pracodawcy 

Abstract 

 On the basis of the constitutional guarantees of respecting the 

right to privacy, the source of which is perceived in the inherent and 

inalienable dignity of the human person, one of the most desirable 

elements in the light of modern technological progress must be 

considered as information autonomy. The aim of this work is to consider 

the condition of the security guaranteed by the statutory security of data 

made available in the area of employee rights based on selected 
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international and national regulations. In addition, the issue of the 

correlation of the provisions of the Labor Code with the provisions of the 

Personal Data Protection Act and the employee's basic possibility to hold 

the employer accountable from the employee's perspective will be 

analyzed. 

Key words:  
personal data protection, information autonomy, employee rights, 

employer's responsibility 

 

Wprowadzenie 

 Na kanwie konstytucyjnych gwarancji poszanowania prawa do 

prywatności, której źródło upatruje się w przyrodzonej i niezbywalnej 

godności osoby ludzkiej, za jeden z najbardziej pożądanych elementów  

w świetle współczesnego postępu technologicznego, należy uznać tzw. 

autonomię informacyjną
1
. Uprawnienie w tym zakresie wskazuje na pra-

wo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji 

dotyczących swojej osoby, a także prawo do sprawowania kontroli nad 

takimi informacjami, jeśli znajdują się w posiadaniu innych podmiotów
2
. 

Zaawansowane możliwości gromadzenia danych osobowych obywateli 

utwierdzają w przekonaniu, iż kwestia zakresu ochrony udostępnianych 

informacji pozostaje w coraz mniejszym stopniu zależna od woli 

jednostki na rzecz decyzji interesu publicznego, co powoduje znaczącą 

zmianę akcentów w zakresie ochrony jednostki przed pogwałceniem jej 

autonomii informacyjnej
3
. Celem niniejszej pracy jest poddanie rozwadze 

kwestii kondycji gwarantowanego ustawowo bezpieczeństwa 

udostępnianych danych w obszarze uprawnień pracowniczych na bazie 

wybranych regulacji międzynarodowych i krajowych. Za fundamentalny 

w tym zakresie należy uznać art. 51 ust. 1 Konstytucji RP
4
, zgodnie  

z którym nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy 

do ujawnienia informacji dotyczących jego osoby. W przełożeniu na 

grunt pracowniczy z postanowieniami konstytucyjnymi koresponduje art. 

                                                      
1
 M. Wujczyk, Prawo pracownika do ochrony prywatności, LEX/el. 2012. 

2
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 czerwca 2008 r., OTK ZU 2008, nr 

5A, poz. 81. 
3
 M. Wujczyk, op. cit., LEX/el. 2012. 

4
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 78.483. 
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22
1
 Kodeksu pracy

5
, który określa zakres informacji, do jakich żądania 

uprawniony jest pracodawca względem zarówno pracownika, jak i osoby 

ubiegającej się o zatrudnienie. Przywołana regulacja pozostaje w ścisłej 

korelacji z kluczową na potrzeby pracy ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych
6
. 

1. Wpływ porządku międzynarodowego na zakres ochrony 

pracowniczej autonomii informacyjnej  

 Kształtujący się dynamicznie od czasów zakończenia II wojny 

światowej system prawa międzynarodowego, dostrzegł konieczność 

ochrony podstawowych praw i wolności człowieka
7
. Wraz z wzrastają-

cym trendem eksponowania poczucia indywidualności, odrębności  

i niepowtarzalności jednostki wzrosła potrzeba zagwarantowania prawa 

do prywatności jako elementu praw obywatelskich. Został mu nadany 

status równoprawny z innymi fundamentalnymi gwarancjami jak 

godność, wolność sumienia, swoboda wyznania czy wypowiedzi. Prawo 

do prywatności otrzymało ochronę zarówno na gruncie regulacji  

o charakterze ogólnoświatowym, jak i regionalnym
8
.  

 W kontekście problematyki ochrony jednego z aspektów prawa 

do prywatności pracownika, jakim jest ochrona danych osobowych, na 

uwagę zasługują przede wszystkim zinstytucjonalizowane działania 

Międzynarodowej Organizacji Pracy. Jako agencja afiliowana 

Organizacji Narodów Zjednoczonych została założona w 1919 r., aby 

przy pomocy konwencji i zaleceń doprowadzić rządy, przedsiębiorców  

i związki zawodowe do wspólnego działania na rzecz ustanowienia 

międzynarodowych standardów ochrony praw pracowniczych, 

sprawiedliwości społecznej i lepszych warunków życia na całym 

świecie
9
. Ochrona autonomii informacyjnej należna pracownikowi zosta-

ła uregulowana w Kodeksie praktyk w zakresie ochrony danych 

osobowych
10

. Dokument pomimo, iż nie ma mocy prawnie wiążącej, 

                                                      
5
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. nr 24 poz. 141 z późń. 

zm. 
6
 Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm, – dalej: UODO. 

7
 M. Wujczyk, op. cit., LEX/el. 2012. 

8
 Ibidem. 

9
 http://www.mop.pl/html/info_o_mop/historia_mop.html. Dostęp: 21.03.2018. 

10
 Code of practice on the protection of workers' personal data, ILO Geneve 1997 

– dalej: Kodeks praktyk http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_pro-
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należy uznać bez wątpienia za wpływowy względem stanowionego  

w poszczególnych krajach prawa pracowniczego, w tym zasad na jakich 

podstawie pracodawcy mogą gromadzić dane osobiste zatrudnionych. 

Kodeks praktyk ma zastosowanie zarówno do sektora publicznego, jak  

i prywatnego. Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć 

wszelkie informacje związane ze zidentyfikowanym lub możliwym do 

zidentyfikowania pracownikiem, tj. gdy można ustalić  jego tożsamość. 

Wśród zasad ogólnych wyszczególniono, że dane osobowe powinny być 

przetwarzane zgodnie z prawem i tylko z powodów bezpośrednio 

związanych ze stosunkiem zatrudnieniem pracownika dla celów 

zgodnych z pierwotnym zamierzeniem. W przeciwnym wypadku 

pracodawca powinien podjąć niezbędne środki, aby uniknąć błędnych 

interpretacji spowodowanych zmianą kontekstu. Ponadto pracownicy  

i ich przedstawiciele powinni być informowani o wszelkich procesach 

zbierania danych, zasad rządzących tym procesem i ich prawach. 

Regulacja uznaje za wskazane objęcie zasadą poufności stron stosunku 

zatrudnienia oraz współpracę w zakresie ochrony i opracowywania 

polityk dotyczących poszanowania prywatności pracowników. Należy 

wskazać także na wyeksponowany wśród zasad ogólnych zakaz 

przetwarzania danych ze skutkiem bezprawnie dyskryminującym  

w zatrudnieniu lub zawodzie oraz zakaz zrzeczenia się przez pracownika 

jego prawa do ochrony prywatności
11

.  

 Kolejną instytucją prawa międzynarodowego stojącą na straży 

sprawiedliwości, która zajmuje się wykładnią i niejednokrotnie 

nowatorsko rozwija regulacje międzynarodowe, jest Europejski Trybunał 

Praw Człowieka (dalej: ETPC). Jego roli należy upatrywać przede 

wszystkim w formułowaniu standardów ochrony praw zawartych  

w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
12

, do-

stosowanych do nowych potrzeb wynikających z dynamicznie 

zmieniającej się rzeczywistości
13

. Jednym z zasadniczych na potrzeby 

pracy obszarów interpretacji ETPC jest prawo do prywatności z art. 8 

Konwencji, który uskutecznia je także w stosunku pracy. Przywołany 

przepis podaje:  

                                                                                                                        
tect/@protrav/@safework/documents/normativeinstrument/wcms_107797.pdf. 

Dostęp: 22.03.2018. 
11

 Ibidem, s. 1-2. 
12

 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm., – dalej: Konwencja. 
13

 A. Ludera-Ruszel, Standardy ochrony pracowniczego prawa do prywatności w 

orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Prokuratura i Prawo 

2016, nr 5, s. 52-53. 
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 „1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego 

i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.  

2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie 

z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę 

i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bez-

pieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt 

gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, 

ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw  i wolności innych osób”.  

 Regulacja stanowi pewną próbę zachowania właściwych 

proporcji pomiędzy prawem jednostki do ochrony prywatności  

a interesem publicznym oraz prawami i wolnościami innych osób
14

. 

Ochrona we wskazanym zakresie jest rozumiana na mocy regulacji 

szeroko, gdyż poza zakazem arbitralnej ingerencji władz publicznych  

w sferę prywatności jednostki obejmuje również pozytywne obowiązki 

państwa, których wypełnienie jest w konkretnym przypadku niezbędne 

do zapewnienia skuteczności ochrony tego prawa, w tym także  

w stosunkach między podmiotami prywatnymi
15

. Zakres zastosowania 

art. 8 Konwencji obejmuje cztery płaszczyzny: życie prywatne, życie 

rodzinne, mieszkanie i korespondencja. Jak słusznie wskazuje A. Ludera-

Ruszel, Konwencja nie definiuje wskazanych płaszczyzn, będących 

elementami prawa do prywatności, jak również nie określa, jakie 

zachowania stanowią naruszenie obowiązku poszanowania tego prawa 

w ujęciu negatywnym i pozytywnym, unikając odwoływania się do 

ścisłych zasad wykładni tych pojęć
16

. W obliczu tego ocena pod kątem 

naruszeń z art. 8 Konwencji jest dokonywana przez ETPC indywidualnie 

i przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności konkretnego przypadku. 

Warto zaznaczyć, że orzecznictwo w sprawach dotyczących ochrony 

przywołanych płaszczyzn w kontekście prawa do prywatności cechuje się 

swoistą elastycznością. W doktrynie wskazuje się na swoisty katalog 

obszarów składających się na zakres życia prywatnego, wypracowany na 

podstawie judykatów strasburskich. J. Sieńczyłło-Chlabisz wyróżnia: 

prawo do ochrony danych osobowych, prawo do poszanowania domu, 

prawo do ochrony integralności fizycznej i fizycznej, tożsamości oraz 

orientacji seksualnej
17

. Najszerszą grupę rozpatrywanych spraw w zwią-

zku z naruszeniem art. 8 Konwencji stanowią sprawy odnoszące się do 

                                                      
14

 M. Wujczyk, op. cit., LEX/el. 2012. 
15

 A. Ludera-Ruszel, op cit., s. 52-53. 
16

 Ibidem, s. 53. 
17

 J. Sieńczyłło-Chlabisz, Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę: 

analiza cywilnoprawna, Kraków 2006, s. 195. 
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zakresu dopuszczalnej kontroli pracownika przez pracodawcę, której 

zagadnienie w obliczu wyzwań, jakie pociąga za sobą rozbudowana 

infrastruktura informatyczna i postępujący rynek nowych technologii, 

nabrało decydującego znaczenia. Do najistotniejszych w sprawie należy 

orzeczenie w sprawie Niemietz przeciwko Niemcom
18

, w którym ETPC 

przesądził, że nie ma potrzeby z pojęcia „życie prywatne” wyłączać 

działalności zawodowej. Miejsce pracy zostało uznane za miejsce 

prywatne pracownika, także wówczas, gdy nie ma wyraźnego 

rozróżnienia między biurem danej osoby, a jej mieszkaniem 

prywatnym
19

. W konsekwencji tego w orzeczeniu w sprawie Peev prze-

ciwko Bułgarii
20

 ETPC przeszukanie miejsca pracy  zostało uznane za 

ingerencję życie prywatne pracownika. Nie sposób nie wskazać także 

przedmiotu rozstrzygnięcia sprawy Köpke przeciwko Niemcom
21

, w któ-

rej Trybunał rozpatrywał kwestię ukrytego monitoringu wideo 

pracowników w hiszpańskiej sieci supermarketów. Trybunał zauważył, 

że nagrywanie w  miejscu pracy miało miejsce bez dopełnienia 

uprzedniego obowiązku informacyjnego przez pracodawcę. Choć 

zapisane dane zostały zgromadzone, a następnie przetwarzane  

i analizowane przez osoby trzecie spośród zatrudnionych,  

a w konsekwencji wykorzystane przeciwko skarżącej w postępowaniu 

przed sądem pracy ETPC uznał, iż nie doszło do naruszenia art. 8 

Konwencji, gdyż państwo, w kontekście pozytywnych obowiązków 

płynących z tego przepisu, zachowało sprawiedliwą równowagę między 

konkurencyjnymi interesami – uprawnieniem do poszanowania życia 

prywatnego skarżącej pracownicy oraz interesem jej pracodawcy 

w postaci poszanowania jego praw majątkowych, gwarantowanych przez 

art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji
22

.  

 Reasumując, system prawa międzynarodowego ze względu na 

szeroki zakres określenia, jak i generalny charakter  dokumentów 

międzynarodowych nie wypracowało jednolitego rozumienia „prawa do 

prywatności”. Ponadto ustanawiane standardy ochrony prywatności, 

trudno uznać w pełni za skuteczne za względu na fakt, iż w większości 

jedynie zobowiązują ustawodawców krajowych do ustanowienia 

odpowiednich środków wskazanych w aktach. Jednym z niewielu 

skutecznych środków egzekucji własnych praw przez jednostkę jest 

                                                      
18

 Wyrok ETPC z 16 grudnia 1992 r., skarga nr 13710/88. 
19

 A. Ludera-Ruszel, op cit., s. 58. 
20

 Wyrok ETPC z 26.07.2007 r., skarga nr 64209/01. 
21

 Wyrok ETPC z 5.10.2010 r., skarga nr 420/07. 
22

 A. Ludera-Ruszel, op cit., s. 59. 



W. Wojturska: Kondycja autonomii informacyjnej pracownika w świetle standardów 

ochrony danych osobowych 

56 

 

możliwość wniesienia skargi do ETPC
23

. System wypracowany na grun-

cie europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 

wolności należy uznać za najbardziej precyzyjny w rozumieniu prawa do 

prywatności. Z dorobku porządku międzynarodowego czerpie także 

polskie prawodawstwo, regulując zagadnienia związane z ochroną 

prywatności i życiem prywatnym pracownika. Skłonność ta 

urzeczywistnia się w szczególności w aspekcie przetwarzania przez 

pracodawcę danych osobowych pracownika, co zostanie rozwinięte  

w dalszej części pracy.  

2. Korelacja ochrony wynikającej z Kodeksu pracy a regulacje 

ustawy o ochronie danych osobowych 

 Z perspektywy rozwiązań krajowych wdrażających protekcję 

prawa do prywatności kluczowym jest art. 47 Konstytucji, który traktuje 

wprost o ochronie prawnej życia prywatnego, w tym rodzinnego, ochrony 

czci, dobrego imienia czy samodzielnego decydowania o swoim życiu 

osobistym. Prywatność w rozumieniu przywołanego przepisu obejmuje 

prawo do wytyczenia własnej sfery odosobnienia wolnej od zewnętrznej 

ingerencji, w tym nieusprawiedliwionej ingerencji władzy publicznej, 

prawo do bycia pozostawionym w samotności oraz niewątpliwie 

znaczący na potrzeby pracy komponent – autonomię informacyjną 

jednostki
24

. Wagę znaczenia ochrony danych osobowych w rozumieniu 

ochrony prywatności podkreśla wprost art. 51 Konstytucji. W rozumieniu 

przepisu każdy jest właścicielem i jedynym dysponentem własnych 

danych oraz „1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie 

ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby”. Gwarancje 

konstytucyjne pozwoliły rozwinąć i dookreślić pożądane kwestiew 

drodze aktów o randze ustawowej. 

 W stosunku pracy za podstawową powinność pracodawcy 

względem pracownika, którą podniesiono do rangi zasad prawa pracy, 

należy uznać obowiązek poszanowania jego godności i innych dóbr 

osobistych, co wyraża art. 11
1
 k.p.

25
Regulacja wprowadza nakaz po-

wstrzymania się zatrudniającego od działań stanowiących bezpośrednią 

                                                      
23

 M. Wujczyk, op. cit., LEX/el. 2012. 
24

 A. Nerka, Etyczne problemy ochrony danych osobowych pracownika w 

stosunkach pracy, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2010, vol. 13, nr 1, 

s. 107. 
25

 I. Boruta, Ochrona dóbr osobistych pracownika, „Praca i Zabezpieczenie 

Społeczne” 1998, nr 2. 
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ingerencję w prawnie chronione dobra osobiste zatrudnionego, a także 

akcentuje powinność podejmowania pozytywnych działań prowadzących 

do stworzenia odpowiednich warunków pracy, wolnych od potencjalnych 

zagrożeń, bądź sytuacji naruszeń dóbr osobistych
26

. Drugie z kolei zna-

czące uregulowanie wprowadza art. 22
1
 k.p., który reguluje zakres 

informacji, jakich pracodawca może żądać od osoby aplikującej do 

pracyoraz od pracownika, dotyczący ich sytuacji życiowej, relewantnej  

z punktu widzenia podjęcia zatrudnienia. Celem wprowadzenia przepisu 

jest ochrona pracownika przed nadmiernym naruszeniem jego 

prywatności oraz zapobieżenie nadużywania przez pracodawcę prawa do 

gromadzenia informacji o pracowniku, które nie ma charakteru 

nieograniczonego
27

. W ten sposób zostaje wyznaczona właściwa granica 

pomiędzy naruszaniem sfery prywatności zatrudnionego i ochroną przed 

niedozwolonym pozyskiwaniem danych
28

. Norma prawna zawarta w tym 

przepisie pozwala na podzielenie wszelkich okoliczności dotyczących 

życia pracownika na odpowiednio cztery sfery – identyfikacji 

personalnej, pracy, tajemnicy osobistej i tajemnicy prywatnej
29

. Do pier-

wszej z wymienionych należy: imię i nazwisko, imiona rodziców, 

miejsce zamieszkania oraz numer PESEL. Do sfery pracy: wykształcenie 

oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Inne dane osobowe 

pracownika, takie jak wiek, inwalidztwo, posiadanie dzieci do lat 

czternastu, można natomiast zakwalifikować jako elementy sfery 

tajemnicy osobistej. W przypadku pozostałych informacji ustawodawca 

zakwalifikował je jako objęte tajemnicą prywatną, co oznacza, 

pracodawca nie jest upoważniony do ich żądania, a ujawnienie może 

zostać dopuszczone jedynie na podstawie przepisów szczególnych
30

. Nie 

zostało ograniczone pozyskiwanie danych od osoby ubiegającej się  

o stanowisko pracownicze w zakresie wykształcenia i przebiegu 

dotychczasowego zatrudnienia. Uprawnienia pracodawcy w tym zakresie 

obejmują przetwarzanie informacji koniecznych do stwierdzenia, czy 

kandydat nadaje się do zatrudnienia na określonym stanowisku poprzez 

                                                      
26

 D. Dörre-Nowak, [w:] Kodeks pracy, Komentarz, K. W. Baran, E. Chmielek-

Łubińska, L. Mitrus, T. Nycz, A. Sobczyk, B. Wagner (red.), M. Wandzel, 

Gdańsk 2008, s. 48. 
27

 M. Wujczyk, op. cit., LEX/el. 2012. 
28

 Ibidem. 
29

 M. Gersdorf (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. 

Komentarz, Warszawa 2010, s. 149. Szerzej: M. Gersdorf, Kilka uwag 

praktycznych o ochronie danych osobowych pracownika, „Praca i 

Zabezpieczenie Społeczne” 2005, s. 8.  
30

 Ibidem. 
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ustalenie danych umiejętności zawodowych, odpowiedniej wiedzy  

i doświadczenia, dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej, 

zdanych egzaminów i pozyskanych kwalifikacji
31

. 

 Nie sposób pominąć kwestii swobody wyrażania stanowiska 

przez pracownika w myśl zasady autonomii woli stron, zakładającej 

zniesienie ograniczeń, które uniemożliwiałyby kształtowanie treści 

stosunku prawnego pomiędzy stronami
32

. Warto zauważyć, że autonomia 

pracownicza wymaga uznania, że wyrażona zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych jest skuteczna. UODO w art. 7 pkt 5 zastrzega, że 

zgoda osoby, której dane dotyczą to „oświadczenie woli, którego treścią 

jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa 

oświadczenie  zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana 

z oświadczenia woli o innej treści  zgoda może być odwołana w każdym 

czasie”. Wynika z tego, że pracodawca, który otrzymał od pracownika 

dane wykraczające poza zakres art. 22
1
 k.p., powinien wystąpić do 

pracownika o udzielenie mu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

jednakże w razie odmowy jej wyrażenia przez pracownika lub braku 

innej podstawy przewidzianej w ustawie uzasadniającej przetwarzanie 

danych, pracodawca powinien zniszczyć lub zwrócić otrzymane 

informacje pracownikowi
33

. 

 Interesującym pozostaje kwestia tego, jakie działania może 

podjąć pracownik, aby tę prywatność chronić? W sytuacji gdy 

pracodawca wykroczy poza dyspozycję art. 22
1
 k.p. i zażąda informacji 

innych niż wskazane w przepisie, osoba zatrudniona ma trzy możliwości. 

Najbardziej podstawą jest uprawnienie do rozwiązania stosunku pracy  

z racji kwalifikacji jako naruszenie przez pracodawcę podstawowych 

obowiązków pracowniczych. Następnie pracownik ma prawo odmowy 

odpowiedzi na pytanie oraz może skorzystać z utrwalonego w doktrynie 

pojęcia „prawa do kłamstwa”
34

. Jak wskazuje M. Wujczyk, podstawą tej 

koncepcji jest możliwość zastosowania obrony koniecznej w obliczu 

zamachu spowodowanego bezprawnym pytaniem pracodawcy, tj. 

żądaniem podania danych osobowych innych niż wynikające z art. 22
1
 

                                                      
31

 T. Kuczyński, Ochrona danych osobowych w stosunkach zatrudnienia, 

„Przegląd Sądowy” 1998, nr 11–12, s. 119. 
32

 A. Patulski [w:] A. Patulski, W. Patulski, G. Orłowski, P. Ciborski, Kodeks 

pracy. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2005, s. 81. 
33

 M. Wujczyk, op. cit., LEX/el. 2012. 
34

 Ibidem; A. Drozd, Prawo podmiotu zatrudniającego do pozyskiwania 

informacji o kandydacie na pracownika, Warszawa 2004, s. 162-164. 
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k.p., a w konsekwencji zgodnie z art. 423 k.c. w zw. z art. 300 k.p. 

pracownik będzie mógł wówczas skłamać co do rzeczywistej 

odpowiedzi
35

. Uznanie dopuszczalności „prawa do kłamstwa” legalizuje 

działania pracownika, który dba o zabezpieczenie swojej prywatności 

przed bezprawnym działaniem pracodawcy. W efekcie pracodawca nie 

będzie uprawniony do powoływania się na podstęp jako wadę 

oświadczenia woli. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to koncepcja 

zapewniająca pełną ochronę pracownikowi, ponieważ sam art. 22
1
 k.p. 

reguluje jedynie wąski zakres zagadnień związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych związanych z prawem do żądania od pracownika 

określonych danych
36

. Regulacja kodeksowa nie wpływa natomiast na in-

ne zasady przetwarzania danych osobowych określonych w ustawie  

o ochronie danych osobowych
37

.  

 Podsumowując, regulacje Kodeksu pracy, tj. art. 11
1
 k.p. i art. 22

1
 

k.p. to jedne z podstawowych przepisów w systemie prawa pracy 

uprawniających pracodawcę do ingerencji w prywatność pracownika. 

Mając na względzie fakt, iż prywatność nie ma charakteru absolutnego, 

pracodawca powinien być uprawniony do pozyskiwania określonych 

informacji z uwagi na konieczność prawidłowej oceny przydatności do 

pracy. Jednocześnie nie sposób nie dostrzec funkcji ochronnej 

przywołanych przepisów, które ograniczają prawo pracodawcy do 

żądania informacji o pracowniku do pewnej, wskazanej kategorii danych, 

tak aby nie prowadziło to do naruszenia prawa pracownika do ochrony 

życia prywatnego. W zestawieniu z UODO stanowią niewątpliwie ważny 

element ochrony prawa do prywatności jednostki w stosunkach 

prawnopracowniczych. Dzięki wyznaczeniu zamkniętego katalogu 

przesłanek, które umożliwiają przetwarzanie danych osobowych 

pracownika, możliwe staje się precyzyjniejsze określenie granicy 

ochrony życia prywatnego w relacji z pracodawcą. Stosunek tej ustawy 

do art. 22
1
 k.p. określa art. 5, zgodnie z którym jeżeli przepisy Kodeksu 

pracy, które odnoszą się do przetwarzania danych, przewidują dalej idącą 

ich ochronę, niż wynika z tej ustawy, to stosuje się przepisy kodeksowe
38

. 

                                                      
35

 Ibidem. 
36

 G. Sibiga, Przetwarzanie i ochrona danych osoby ubiegającej się o 

zatrudnienie w świetle przepisów prawa pracy, R. Pr. 2005, nr 2, s. 70. 
37

 Ibidem, s. 70. 
38

 A. Drozd, Ochrona danych osobowych pracownika (kandydata) po 

nowelizacji kodeksu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 1, s. 28; 

za:  A. Nerka, op. cit., s. 116. 
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3. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów o ochronie 

danych osobowych 

 Dla zapewnienia skutecznej ochrony pracowniczego prawa do 

prywatności polski prawodawca na gruncie UODO wprowadza 

odpowiednie środki umożliwiające egzekwowanie nałożonych nań 

uprawnień oraz pociągnięcie do odpowiedzialności zarówno cywilnej, 

administracyjnej, jak i karnej w przypadku naruszeń. 

 W przypadku pierwszej, na uwagę zasługuje fakt, iż polski 

ustawodawca nie podjął się wprowadzenia postanowień art. 23 

dyrektywy 95/46/WE
39

, zgodnie z którym: 

 „1. Państwa Członkowskie zapewniają, że każdej osobie, która 

poniosła szkodę wskutek niezgodnej z prawem operacji przetwarzania 

danych lub innej czynności niezgodnej z przepisami krajowymi 

przyjętymi zgodnie z niniejszą dyrektywą, przysługuje od administratora 

danych odszkodowanie za poniesioną szkodę. 2. Administrator danych 

może zastać zwolniony od tej odpowiedzialności w całości lub w części, 

jeżeli udowodni, że nie jest odpowiedzialny za zdarzenie, które 

spowodowało szkodę”. 

 W tej sytuacji przepisy UODO nie kształtują oddzielnych 

podstaw do żądania wypłaty przez administratora danych odszkodowania 

dla jednostki, której prawa zostały naruszone, a zastosowanie do tego 

typu roszczeń ma Kodeks cywilny. Naruszenie przepisów UODO będzie 

natomiast stanowiło podstawę oceny bezprawności działania 

administratora
40

.  

 Na odpowiedzialność administracyjną niewątpliwy wpływ mają 

kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

(dalej: GIODO), który w odpowiedzi na stwierdzone nieprawidłowości  

w przetwarzaniu danych, ma prawo w drodze decyzji administracyjnej 

                                                      
39

 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 danych, Dz. 

Urz. UE L 281 z 23.11.1995, s. 31 z późn. zm. 
40

 A. Szewc, Z problematyki ochrony danych osobowych, Cz. I, „Radca Prawny” 

1999, nr 3 za: M. Wujczyk, op. cit., LEX/el. 2012. 
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żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem
41

. Zgodnie z art. 18 ust. 1 

UODO w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych 

osobowych GIODO z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej,  

w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje przywrócenie stanu 

zgodnego z prawem, a w szczególności: 

1. usunięcie uchybień  

2. uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub 

nieudostępnienie danych  osobowych; 

3. zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających 

zgromadzone dane osobowe; 

4. wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa 

trzeciego; 

5. zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom; 

6. usunięcie danych osobowych. 

Przepis wzmacnia unormowanie z art. 17. 1. UODO, które podaje, że: 

 „Jeżeli na podstawie wyników kontroli inspektor stwierdzi 

naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, występuje do 

Generalnego Inspektora o zastosowanie środków, o których mowa w art. 

18. 2. Na podstawie ustaleń kontroli inspektor może żądać wszczęcia 

postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem 

postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień  

i poinformowania go, w określonym terminie, o wynikach tego 

postępowania i podjętych działaniach”. 

 W wyroku WSA w Warszawie z dnia 24 marca 2009 r.
42

, sąd 

podkreślił  rolę GIODO w przedmiocie sprawowania nadzoru 

administracyjnego nad administratorami danych wskazując: 

 „Nie jest rolą Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych prowadzenie postępowania celem ustalenia, w jaki sposób 

dane osobowe osoby fizycznej znalazły się w posiadaniu innych osób. 

Rolą organu ochrony danych jest przede wszystkim podejmowanie 

działań o charakterze prewencyjnym, w tym wydawanie decyzji 

administracyjnych w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem (art. 

                                                      
41

E. Kulesza, Pozycja prawna Generalnego Inspektora Ochrona Danych 

Osobowych [w:] G. Szpor (red.), Przetwarzanie i ochrona danych, Katowice 

1998, s. 3–13. 
42

 II SA/Wa 527/08, LEX nr 529544. 
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18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – 

tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i w celu 

zapewnienia, że w przyszłości dane te, m.in. poprzez właściwe 

zabezpieczenie, będą efektywnie chronione”. 

 Podobnie w uzasadnieniu wyroku WSA w Warszawie z dnia 15 

czerwca 2009 r.
43

 stwierdzono:  

 „Jeśli ustawodawca zezwala GIODO na wydanie decyzji  

w kwestii sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia, udostępnienia, 

nieudostępnienia czy nawet czasowego lub stałego wstrzymania 

przetwarzania danych lub ich usunięcia ze zbioru (art. 18 ust. 1 ustawy  

o ochronie danych osobowych), a wiadomym jest, że najpierw osoba 

zainteresowana musi znać, w jaki sposób i w jakim kształcie jej dane 

osobowe są przetwarzane, by mogła ustosunkować się co do 

prawidłowości ich przetwarzania, to tym bardziej Generalny Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych uprawniony jest do wydania nakazu celem 

doprowadzenia do realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa 

w art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych”. 

 Znacząco osłabia pozycję GIODO fakt, iż nie posiada on prawa 

do nakładania kar finansowych, co w znaczący sposób mogłoby 

przyczynić się do podniesienia poziomu przestrzegania przepisów  

o ochronie danych osobowych  i wzmocnienia ochrony prywatności 

jednostki
44

. 

 Trzecią z form odpowiedzialności pracodawcy, na którą autorka 

pragnie zwrócić uwagę, jest możliwość obciążenia sankcją karną
45

. Trze-

ba wskazać, że przestępstwa określone w UODO są ścigane z oskarżenia 

publicznego oraz mają charakter formalny, stąd nie jest konieczne 

wystąpienie  skutku materialnego lub niematerialnego. 
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 II SA/Wa 1494/08, LEX nr 563833. 
44

 A. Krasuski, D. Skolimowska, Dane osobowe w przedsiębiorstwie, Warszawa 

2007, s. 304. 
45

 W. Kulesza, Ochrona danych osobowych a nowa kodyfikacja prawa karnego 

w Polsce [w:] M. Wyrzykowski (red.), Ochrona danych osobowych, Warszawa 

1999,  s. 35. 
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 Na podstawie przepisów UODO sankcjom karnym podlega: 

1. przetwarzanie w zbiorze danych osobowych, choć ich 

przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których 

przetwarzania nie jest się uprawnionym (art. 49  UODO); 

2. udostępnianie przez administrującego zbiorem danych lub 

obowiązanego do ochrony danych osobowych lub umożliwianie 

dostępu do nich osobom nieupoważnionym (art. 51  UODO); 

3. naruszenie przez administrującego, choćby nieumyślnie, 

obowiązku zabezpieczenia danych przed zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 52  

UODO); 

4. niezgłoszenie zbioru danych do rejestracji (art. 53  UODO); 

5. niewykonanie obowiązku informacyjnego (art. 54  UODO)
46

. 

Podsumowanie 

 Prawodawstwo międzynarodowe w wielu dokumentach porusza 

kwestię prawa do prywatności, w tym ochrony autonomii informacyjnej. 

W stosunkach prawnopracowniczych na uznanie zasługuje wypracowany 

przez MOP Kodeks praktyk oraz zakres ochrony wprowadzony art. 8 

Konwencji. Analiza polskiej doktryny wskazuje na znaczenie linii 

orzeczniczej ETPC w kwestii doprecyzowania zasad kontroli pracownika 

i dopuszczalności ingerowania w jego sferę prywatności przez 

pracodawcę. Jednakże system prawa międzynarodowego ze względu na 

szeroki zakres określenia, jak i generalny charakter  dokumentów 

międzynarodowych nie wypracował jednolitego rozumienia „prawa do 

prywatności”. Ponadto ustanawiane standardy ochrony prywatności, 

trudno uznać w pełni za skuteczne za względu na fakt, iż w większości 

jedynie zobowiązują ustawodawców krajowych do ustanowienia 

odpowiednich środków wskazanych w aktach. Z dorobku porządku 

międzynarodowego czerpie także polskie prawodawstwo, regulując 

zagadnienia związane z ochroną prywatności i życiem prywatnym 

pracownika. Regulacje Kodeksu pracy pełnią funkcje ochronne 

ograniczając prawo pracodawcy do żądania informacji o pracowniku do 

pewnej, wskazanej kategorii danych, tak aby nie prowadziło to do 
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 M. Jabłoński, K. Wygoda, Dostęp do informacji i jego granice: 

wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych 
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naruszenia prawa pracownika do ochrony życia prywatnego.  

W zestawieniu z UODO stanowią niewątpliwie ważny element ochrony 

prawa do prywatności jednostki. Dzięki wyznaczeniu zamkniętego 

katalogu przesłanek, które umożliwiają przetwarzanie danych osobowych 

pracownika, możliwe staje się precyzyjniejsze określenie granicy 

ochrony życia prywatnego w relacji z pracodawcą. 
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the EU Council 2016/976 

 

Abstrakt 

 W artykule bada się unormowania kształtujące charakter prawa 

do prywatności we wcześniejszym i bieżącym stanie prawnym, oraz 

teorie które stoją u podstaw tych rozwiązań normatywnych. Zwraca się 

uwagę, na nowy aspekt prawa do prywatności - wynikającą  

z postępującej cyfryzacji konieczność zwiększenia poziomu 

bezpieczeństwa, związanego z korzystaniem danych osobowych  

w Internecie.   

 Opisuje się również obecny i przyszły system ochrony tego 

obszaru praw człowieka, z naciskiem na pokazanie różnic, które zostaną 

niebawem wprowadzone przez unormowania europejskie. Porusza się 

zarówno kwestie rozszerzenia obowiązków przetwarzających, jak  

i powiększenia puli praw podmiotów danych, zawartych w nowym 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE.   

 Tekst odnosi się także do zmian, które zajdą granicach prawa do 

prywatności, na skutek przekształceń w prawodawstwie 

międzynarodowym. Podejmuje się również temat transferu informacji 

poza obszar terytorialny Unii Europejskiej. Artykuł stanowi również 

zachętę do refleksji, na temat miejsca danych osobowych we 

współczesnym społeczeństwie informacyjnym.  
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Słowa kluczowe:  

Dane osobowe, Prawo do prywatności, Internet, RODO 

Abstract  

 The article explores the legal norms, regulating the nature of 

privacy law in the earlier and current legal status, andraise an issue of the 

theories, that underlie these normative solutions. Attention is drawn to the 

new aspect of the right to privacy - the need to increase the level of 

security, related to the use of personal data on the Internet, as a result of 

the ongoing digitization.   

 The current and future system of protection of this area of human 

rights is also described, with an emphasis on pointing out the differences, 

which will soon be introduced by European regulations. Undertake both: 

the issue of extending processors obligations, and rights of data subjects, 

contained by the new regulation of the European Parliament and the EU 

Council.  

 As well as changes, that will come within the definition of the 

right to privacy, as a result of transformations in international legislation. 

The subject of information transfer outside the territorial scope of the 

European Union is also discussed. Finally, text encourages readers to 

reflection on the place of personal data in the modern information 

society. 

Key words:  

Personal data, Law to the privacy, Internet, GDPR 

 

1. Cele pracy 

 Cel tekstu stanowi analiza unormowań prawno 

międzynarodowych warunkujących sytuację jednostki wobec procesów 

mechanicznego przetwarzania informacji jej dotyczących. W swojej 

pracy podejmę temat praw i wolności obywateli Unii Europejskiej, 

dotyczących wykorzystywania danych osobowych, wobec zmian, 

dyrektywy 95/46/WE
1
 wprowadzanych przez nowe rozporządzenie Par-

                                                      
1
 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 danych  www.eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=celex:31995L0046 [dostęp: 20.03.18 r.] 
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lamentu Europejskiego i Rady UE 2016/976
2
, wyodrębniając najważniej-

sze instytucje, które nie istniały we wcześniejszym porządku prawnym. 

Ponieważ wspomniana regulacja zacznie podlegać stosowaniu od 25 

maja 2018 roku, jest to temat niezwykle aktualny, a przez to i warty 

podjęcia. Dynamiczny przekształcenia społeczne, wynikające  

z postępującej cyfryzacji, nasuwają również refleksję, dotyczącą zmian 

kształtu prawa do prywatności w przeszłości, względem jego charakteru 

we współczesnych czasach. 

2. Granice i ranga prywatności 

 Prawo do prywatności, stanowi jedno z podstawowych praw 

człowieka, poddane ochronie zarówno w artykule 12 Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka
3
, która przeciwstawia się arbitralnemu wkra-

czaniu w życie prywatne obywatela, jak i na stronach Międzynarodowego 

Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, do opisu zakazanej ingerencji, 

dodającego przesłankę samowoli i bezprawności
4
. Powyższe  regulacje, 

wskazują na wysoką rangę prawa do pozostawienia w spokoju
5
, oraz 

warunkują jego przynależność do pierwszej generacji praw człowieka, 

nie określają jednak jednoznacznie jego definicji. 

 Hanna Arendt, w poszukiwaniu granic prywatności, wskazywała 

na jej starożytne, greckie korzenie. Przestrzeń osobista, wyznaczana 

przez granice domowego ogniska, miała stanowić zaprzeczenie 

arystotelejskiego bios politikos, wyraźnie oddzielając się od agory, gdzie 

                                                      
2
Rozporządzenie 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  inaczej: Rozporządzenie o 

Ochronie Danych Osobowych (RODO) 

 www.eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679  

[dostęp: 20.03.18 r.]. 
3
Powszechna Deklaracji Praw Człowieka  www.libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/-

1948.html [dostęp: 20.03.18 r.] 
4
 Co zostało wyrażone w Art. 17 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich 

i Politycznych. 
www.prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19770380167/T/D197701

67L.pdf [dostęp: 20.03.18 r.] 
5
 W ten sposób ujęli prawo do prywatności S. D Warren i L. D Branders, w 

swoim głośnym artykule pt. The Right to Privacy, opublikowanym w Harvard 

Law Review, w 1980 r, jednym z najbardziej wpływowych tekstów, dla 

amerykańskiego prawodawstwa.  
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działalność ludzka nie ma charakteru indywidualnego i tajnego,  

a publiczny i jawny
6
. 

 Ramy pojęcia prywatności, to jednak granice dość nieostre. 

Orzecznictwo ETPCz potwierdza niemożność ich wyczerpującego 

zdefiniowania
7
, wyznacza jednak ostensywnie pewne przejawy narusze-

nia granic sfery osobistej. Wśród można wyodrębnić: pogwałcenia 

integralności fizycznej, rozumianej jako nietykalność osobista, wolność 

wyboru stosowanych procedur medycznych, oraz sposobu świadczenia 

pracy, naruszenie autonomii terytorialnej, odnoszącej się do wyboru 

miejsca zamieszkania i poszanowania miru domowego, autonomię 

komunikacyjną oraz informacyjną. W dobie digitalizacji, gdy nie sposób 

uniknąć gromadzenia danych internautów, zarówno przez organizacje 

rządowe jak i komercyjne, rola dwóch ostatnich aspektów prawa do 

prywatności, znacząco wzrasta. Jej podstawę, inaczej niż w przeszłości,  

stanowią dziś dane osobowe. Pozwalają one określić nasze upodobania 

kulinarne, i miejsca gdzie spędziliśmy dzieciństwo. Jeśli dotyczą naszego 

zdrowia, lub wskazują na czyjeś powiązania przestępcze, ich ujawnienie, 

może uratować ludzkie życie. Jeśli nie – wzbogacić czyjeś konto
8
. 

3. Czym jednak są dane osobowe? 

 W myśl art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 

osobowych
9
, za dane osobowe uważa się każdą informację dotyczącą 

osoby fizycznej, pozwalającą na określenie tożsamości tej osoby.  

W definicję tą – jak zauważa Arwid Mednis
10

, jeden z współtwórców 

projektu ustawy - wkradł się niestety pewien błąd. Zmieniono jej 

pierwotne, zgodne z dyrektywą 95/46/WE, brzmienie, które wyznaczało 

szerszy katalog danych prawnie chronionych, jako tych informacji, które 

pozwalają określić osobę fizyczną, bezpośrednio lub pośrednio, albo 

odnoszą się do podmiotu o ustalonej już tożsamości. W aktualnym 

brzmieniu, do kategorii danych osobowych, możemy zaliczyć tylko pesel, 

imię, nazwisko, ewentualnie wizerunek danej osoby. W pierwotnym 

                                                      
6
 H. Arendt, Kondycja ludzka, Warszawa 2000, s. 1-194. 

7
 Orzeczenie ETPCz w sprawie Castello-Roberts vs. Wielka Brytania z 25.03. 

1993 r.; www.bailii.org/eu/cases/ECHR/1993/16.html [dostęp: 20.03.18 r.]. 
8
 J. Braciak, Prawo do prywatności, Warszawa 2004, s. 36-78, 103-105. 

9
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; Dz.U. nr 133 

poz. 883. 
10

A. Mednis, Ustawa o ochronie danych osobowych - Komentarz, Warszawa, 

1999, s 21-25. 
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kształcie, naczelną rolę grała możliwość identyfikacji, co wskazywało na 

względny charakter danych osobowych. Możliwe jest przecież 

znalezienie konkretnego zatrudnionego na podstawie jego numeru 

pracowniczego, czy wskazanie osoby z grupy, znając pewne przekrojowe 

dane na temat całości (jak występujące  w niej wartości określające wiek, 

płeć albo zarobki). Powinno się jednak wykluczyć z definicji sytuacje,  

w których identyfikacja jest teoretycznie możliwa, ale wymaga zbyt 

dużych nakładów czasu i środków
11

.  

 Do pierwotnego rozumienia dochodzi się obecnie na mocy 

wykładni systemowej, odwołując się do 51 art. Konstytucji RP, 

odnoszącego się do  nieujawniania informacji dotyczących osoby, co jest 

kategorią widocznie szerszą, niż dane pozwalające określenie tożsamości. 

Podobną interpretację przedstawia także Zespół Rzecznika Prasowego 

Biura GIODO
12

. Pierwotne ujęcie przywraca również nowe rozporządze-

nie RODO, w artykule 4, włączając w zakres prawnie chroniony 

dodatkowo dane geolokalizacyjne, biometryczne, genetyczne i – w ślad 

za orzecznictwem
13

 - informacje dotyczące zdrowia
14

. 

4. Ochrona danych osobowych – reguły i transfer 

 Nowe rozporządzenie o ochronie danych, poza aktualizacją 

definicji, ma za zadanie ujednolicić prawodawstwo międzynarodowe, 

poddane wcześniej harmonizacji przez dyrektywę 95/46/WE. Jego 

zadaniem będzie również zwiększenie stopnia ochrony prywatności  

w Internecie i dopasowanie rozwiązań prawnych do realiów związanych 

z ich stosowaniem oraz zmian technologicznych. Wśród zasad, 

najważniejszymi zasadami przyświecającymi regulacji, będzie zasada 

legalności, rzetelności i przejrzystości, która potwierdza występujący 

wcześniej obowiązek zgodności sposobu przetwarzania danych  

z aktualnym stanem prawnym, zasada celowości - zawężająca możliwość 

                                                      
11

Raport wyjaśniający do konwencji Rady Europy nr 108; www.rm.coe.int/16-

800ca434, [dostęp: 23.02.18]. 
12

 Czym są dane osobowe, jak interpretować art. 6 ust. 3 ustawy o ochronie 

danych osobowych? Oficjalna strona Generalnego Inspektora Danych 

Osobowych, www.giodo.gov.pl/pl/319/973, [dostęp:23.02.18]. 
13

Orzeczenie ETPCz w sprawie L. H. przeciwko Łotwie (nr 52019/07) z 29 

kwietnia 2014 r.; www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2014/453.html [dostęp: 

23.02.18]. 
14

 Art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r.  www.giodo.gov.pl/pl/569/9276 [dostęp: 23.02.18]. 
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wykorzystywania danych tylko do takich dążeń, na jakie zgodzą się ich 

podmioty. Ponadto obowiązywać zaczną zasada adekwatności oraz 

zasada ograniczenia czasowego, propagujące wykorzystanie jak 

najmniejszej ilości danych, przez najkrótszy konieczny do realizacji 

wyznaczonych celów  okres. Jak nowość jawi się również zasada ochrony 

danych jako opcji domyślnej (której konkretyzację stanowi ochrona 

danych w fazie projektowania), oraz nakaz jednakowej ochrony danych 

niezależnie od miejsca ich przetwarzania.  

 Ostatnia z wymienionych reguł, wiąże się ze wzrostem 

restrykcyjności zasad transferu danych do państw trzecich. Z założenia, 

będzie to możliwe wyłącznie w wypadkach, gdy odbiorcy zapewniają 

one taki poziom ochrony informacji, jak ustawodawstwo Europejskie.  

W sytuacji odmiennej,  konieczne będzie zawieranie odpowiednich 

umów międzynarodowych, oraz uzyskanie przez państwa trzecie Unijnej 

certyfikacji, potwierdzającej jakość ich regulacji ochrony prywatności. 

Zasady te będą obejmowały również firmy spoza Unii, które przetwarzają 

dane jej obywateli, a więc także Facebook’a, Ebay, Twitter, czy 

Google’a, które dotąd funkcjonowały zgodnie z regulacjami krajów 

głównej siedziby lub założenia.  

 Jeśli chodzi o transfer informacji do Stanów Zjednoczonych, 

nieaktualną już regulację Safe Harbour, zastąpi Privacy Sheld, która 

zapewnia ochronę na podobnym poziomie do gwarantowanej przez 

RODO. Jeden z departamentów USA będzie prowadził rejestr 

podmiotów, które przystąpią do Privacy Sheld, oraz zapewni powstanie 

bezpłatnej, niesądowej drogi rozwiązywania sporów. Raz w roku, wraz  

z Komisją Europejską, będzie sprawdzał poprawność funkcjonowania 

mechanizmów przetwarzania danych osobowych. Na wzór Europejski, 

ograniczeniu do absolutnego minimum ma również podlegać 

przetwarzanie danych osobowych przez większość organizacji 

rządowych
15,16

. 

 

                                                      
15

Reforma przepisów-informacje ogólne, Oficjalna strona Generalnego 

Inspektora Danych Osobowych, www.giodo.gov.pl/pl/p/informacje-ogolne 

[dostęp: 23.02.18] 
16

 M. Krzysztofek, Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej, Warszawa 

2014, s. 64-72. 
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5. Obowiązki administratora i uprawnienia podmiotu danych 

 Jeśli chodzi o nasz kontynent, każdy administrator danych 

osobowych będzie zobowiązany powołać inspektora ochrony danych, 

który zastąpi wcześniejszych ABI – administratorów bezpieczeństwa 

informacji. Zwiększa się zakres ich obowiązków, względem 

poprzedników, ale również stopień niezależności. Pracownicy tacy mają 

być wyznaczani na podstawie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. 

Rola i obowiązki inspektora, zawsze powinny być traktowane 

priorytetowo, względem ewentualnych pozostałych obowiązków 

pracowniczych, które mogą  być pełnione wyłącznie wtedy, gdy nie 

powodują konfliktu interesów. Inspektorom danych osobowych zapewnia 

się podległości najwyższym hierarchicznie jednostkom administratora 

danych, aby uniknąć nacisków na niższych szczeblach. Artykuł 38 

RODO
17

, wprowadza  także obowiązek zapewnienia przez administratora 

danych, że do inspektora nie będą kierowane żadne instrukcje dotyczące 

jego zadań, oraz świadczenia pomocy w ich wykonywaniu. Takie 

regulacje mają wzmocnić również pozycję podmiotu danych osobowych, 

ponieważ inspektor będzie zobowiązany monitorować i wspierać 

administratora w zapewnieniu realizowania nowych praw osób, których 

informacje dotyczą. 

 Należy także wspomnieć, że Rozporządzenie o Ochronie Danych 

wprowadza nowy nakaz zgłoszenia naruszenia danych zarówno osobom, 

których one dotyczą jak i organowi nadzorczemu, w ciągu 72 godzin. 

Będzie to trudne zadanie dla administratora danych, ponieważ jak dotąd,  

wykrycie takiego zajścia zajmowało firmom średnio ponad 28 razy 

dłużej.  

 Rozszerzeniu ulegnie również obowiązek informowania 

podmiotów danych. Wcześniej, na gruncie dyrektywy 95/46/WE, trzeba 

było udzielić informacji o celu przetwarzania danych, osobie 

administratora, oraz możliwości ich zmiany, korekty i sprzeciwu wobec 

przetwarzania. Teraz konieczne będzie przekazanie min. niewymaganych 

wcześniej: danych kontaktowych inspektora danych osobowych (którego 

jednym z zadań będzie stanowienie swoistego pomostu między 

podmiotem a administratorem), podstawy prawnej przetwarzania 

informacji, pouczenie o prawie do cofnięcia zgody na ich 

wykorzystywanie lub złożenia odpowiednich skarg do organu 

nadzorczego. Dyskusyjne pozostaje, czy przedsiębiorcy będą stosować 

                                                      
17

 Art. 38 Rozporządzenia Parlamentu (…) 
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się do tych regulacji, skoro, wcześniej, gdy obowiązek informacyjny był 

znacznie węższy, rzadko który telemarketer go realizował, funkcję 

dyscyplinującą mają tu jednak pełnić wysokie kary. Ich górną granicę 

stanowić będzie do 10 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy do 

2% całkowitego, rocznego obrotu z poprzedniego roku, z uwzględnienie, 

przychodów z całego świata. Przy czym, wybierana jest kwota wyższa. 

W przypadku nieprzestrzegania nakazu zapłaty,  górna granica kary 

wzrasta dwukrotnie, zarówno kwota nominalna, jak i wartość wyrażona 

procentowo. 

 Rozszerzą się też wymagania dotyczące zgody na przetwarzanie 

danych. Głównie w zakresie formy, powinna być zrozumiała dla 

odbiorcy. Tekst sformułowany prostym językiem, bez profesjonalizmów, 

łatwy w odnalezieniu. W niektórych przypadkach konieczna będzie 

również dodatkowa weryfikacja wieku. Zgoda taka, nie może przy tym 

mieć charakteru blankietowego, tylko służyć określonemu, wyrażonemu 

w niej celowi. Za niezgodne z nową regulacją zostanie uznane 

uzależnienie świadczenia usług, od zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, które nie są absolutnie konieczne, ale – przykładowo – 

stanowią dodatkowe źródło zarobku, administratora  danych, który 

udostępnia je w celach marketingowych swoim partnerom. 

 Jeśli chodzi o drugą stronę medalu, osoba której dane osobowe 

dotyczą,  podobnie jak we wcześniejszej regulacji będzie miała prawo do 

informacji o przetwarzaniu danych,  do możliwości, ich poprawiania oraz 

sprzeciwu wobec przetwarzania, co zostało ujęte w formie roszczeń 

(informacyjnego, korekcyjnego oraz zakazowego). Czymś nowym, 

będzie prawo do uzyskania kopii swoich danych, oraz wniesienia 

sprzeciwu wobec profilowania, które stosuje się często w celu 

personalizacji reklam. Te roszczenia przysługiwać będą jednak wyłącznie 

osobom, których dotyczą dane osobowe. Administrator danych będzie 

musiał odpowiedzieć na wniosek w wymienionych sprawach w ciągu 40 

dni, można jednak wydłużyć termin do miesiąca, jeśli wiele podmiotów 

danych będzie wykonywało swoje prawo równocześnie. 

 Istotną zmianę, stanowi wprowadzenie w artykule 17 prawa do 

bycia zapomnianym. Planowano włączyć je do regulacji jako jeden  

z głównych elementów rozporządzenia. Wynika ono bezpośrednio  

z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-131/12 z dnia 13 

maja 2014 r. Wyszukiwarka Google udostępniała nieaktualny artykuł  

z gazety, który informował, o spłaconym już zadłużeniu pewnego 

obywatela Hiszpanii. Mężczyzna żądał usunięcia tego wyniku 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/tematy/p/przedsiebiorstwo
http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/r/rok-obrotowy
http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/r/rok-obrotowy
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wyszukiwania, czemu sąd się przychylił, przyznając jednocześnie 

podmiotom danych, prawo do bycia zapomnianym, w zakresie 

korzystania z wyszukiwarek internetowych. Przysługuje ono  

w określonych sytuacjach, wtedy gdy, dane zostały zebrane do celów, do 

których już nie są użyteczne, kiedy podmiot danych cofnął zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, wniósł sprzeciw wobec ich 

przetwarzania lub informacje były przetwarzanie niezgodnie z prawem. 

Obowiązek  usunięcia wynikać może też z regulacji unijnych, lub 

powstać, gdy informacje pozyskano poprzez oferowanie usług 

społeczeństwa informacyjnego (a więc bankowości online, korzystanie ze 

sklepów internetowych, stremingu programów telewizyjnych) osobie 

niepełnoletniej. Przetwarzanie danych wyłącznie na podstawie zgody tej 

osoby, będzie legalne wyłącznie wtedy, gdy podmiot danych ukończył 16 

lat. W przypadku dzieci młodszych, wymagana jest zgoda rodziców.  

 Pytaniem otwartym, pozostaje kwestia realnego funkcjonowania 

opisanej regulacji, w przestrzeni internetowej poza krajami 

członkowskimi UE. Chociaż, Rozporządzenie o Ochronie Danych 

Osobowych  deklaruje taki obowiązek, sporne jest, czy można usunąć 

dane z portalu społecznościowego, w którym każdy użytkownik może 

być potencjalnie administratorem danych innej osoby. A nawet, jeśli 

zablokowałby możliwość umieszczania danego rodzaju treści na portalu 

(przykładowo przez automatyczne blokowanie zdjęć, w których 

rozpoznano twarz osoby nie zgadzającej się na udostępnianie swojego 

wizerunku), trudno sobie wyobrazić, osiągniecie tego celu, bez 

nieadekwatnie dużego wykorzystania środków i posądzania o cenzurę. 

Co więcej, aby sytuację utrudnić, koncerny opierające znaczną część 

swoich przychodów na danych osobowych, z pewnością będą próbować 

sprzeciwiać sie regulacjom, które obniżają ich obroty. Jak zauważa  

M. Krzysztofek, zarówno Google, jak i Facebook, zajęły już w kilku 

sytuacjach stanowisko, zgodnie z którym, będą na żądanie usuwać dane 

osobowe wyłącznie ze stron Europejskich i tego rozwiązania 

konsekwentnie się trzymają
18,19,20

. 

                                                      
18

 Zmiana statusu i zadań ABI po wejściu do stosowania RODO [w:] 

Wykonywanie obowiązków ABI, przyszłego inspektora ochrony danych, w 

świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Oficjalna strona 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Warszawa 2016, s. 38-

45; www.giodo.gov.pl/pl/p/publikacje-giodo, [dostęp: 23.02.18]. 
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6. Prywatność i kryzys społeczeństwa informacyjnego 

 Mimo, że od pierwszego wydania Kondycji Ludzkiej minęło już 

prawie pół wieku, wskazuje ona na bardzo współczesne 

niebezpieczeństwa, które mogą wynikać z mieszania porządku 

publicznego i prywatnego. Powtarzając za Marksem
21

 a w dwugłosie  

z Ortegą y Gassetem
22

, Arendt przestrzega przed destrukcyjnym wpły-

wem społeczeństwa masowego, którego ekspansja prowadzi do 

degradacji porządków indywidualnych i wspólnotowych. Piętnuje też 

proces który – posługując się nomenklaturą Gustawa Radbrucha
23

 - mo-

żna opisać jako zmniejszanie się rangi tego co indywidualistyczne  

i prywatne, już nie względem jakiejś kolektywnej, supraindywidualnej 

całości, ale kapitału, należącego do zupełnie innego porządku. 

Zmniejszenie znaczenia wartości jednostkowych ma szczególne 

znaczenie dlatego, że orientacja na  nie wyznacza cel i charakter prawa 

prywatnego.   

 Aby jednak nie popadać w przesadę, zasadne zdaje się raczej 

bardziej realistyczne spojrzenie na naszą sytuację. Właśnie z perspektywy 

kapitalistycznej, bo w żadne utopijne miasto słońca
24

, nikomu jak dotąd 

nie udało się uciec. Evgeny Morozov, publicysta i doktorant na 

uniwersytecie Harvarda, proponuje, zamiast odrzucać  i demonizować 

finansowy aspekt danych osobowych, potraktować je jak towar – którym 

współcześnie są – i spróbować kontrolować ich transfer i wykorzystanie, 

tak jak regulujemy cła, podpisujemy umowy o międzynarodowym handlu 

i walczymy – często nieumiejętnie – z czarnym rynkiem. Zapytany  

                                                                                                                        
19

 M. Krzysztofek, Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie 

– komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679, Warszawa 2016, s . 6-11, 144-169. 
20

 M. Krzysztofek, Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej, Warszawa 

2014, s. 139-184 . 
21

 Zobacz: J. Ortega y Gasset, Bunt Mas, Muza, Warszawa 2008. 
22

 K. Marks, Praca wyobcowana [w:] Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 

r.,  Dzieła, t. 1, Warszawa 1976. 
23

 Korzystam z nomenklatury zaproponowanej przez niemieckiego filozofa, 

chciałabym jednak zaznaczyć, że nie stawia on podobnych tez, co wspomniani 

powyżej autorzy. Wyodrębnia jedynie typy społeczeństw, z którymi można 

utożsamić różne współczesne porządki polityczne, samodzielnie nie przesądzając 

gdzie postawić znak równości. G. Radbruch, Filozofia prawa, Warszawa 2012, 

s. 58-78.  
24

 Zobacz: T. Campanella, Miasto słońca, Warszawa 2004. 
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o zalety wykorzystania danych osobowych, wskazuje na internet rzeczy 

(w skrócie: IoT), który może stanowić budującą inicjatywę, pomocną 

przy wspieraniu małych  i średnich przedsiębiorstw. Odpowiadając jak 

chronić dobro, jakim są dane osobowe, wyraża konieczność podjęcia 

przez współczesne rządy wyścigu, którego celem jest dostarczenie 

podstawowych usług cyfrowych (jak poczta elektroniczna, czy 

wyszukiwarka internetowa) na takim poziomie, aby mogły konkurować  

z oferowanymi dziś usługami komercyjnymi. Ma to znaczenie, ponieważ 

dostawcy tego typu narzędzi, są podmiotami gromadzącymi największą 

ilość danych osobowych. Zdaje się, że to trudne zadanie, a jego pomyślne 

wykonanie, przez organizacje państwowe, jest niezbyt prawdopodobne. 

Możemy jednak dostrzec pewne elementy tego kierunku postępowania  

w nowej regulacji prawa ochrony danych osobowych. Podmiotu, który 

podejmuje się ochrony tych informacji nie  należy szukać na szczeblu 

krajowym, a międzynarodowym. Możliwe, że zwiększy to jego szanse na 

sukces w tym zakresie. Do jakiego stopnia – to się okaże
25,26

. 

7. Podsumowanie 

 We wstępie, odniesiono się do kwestii granic prywatności, oraz 

przypisywanego temu obszarowi znaczenia. Później zdefiniowano 

pojęcie danych osobowych oraz wyrażono pewne trudności, które się  

z obecnym ujęciem wiążą. Następnie nakreślono naczelne zasady 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, nawiązano do regulacji 

transferu informacji  poza granice UE, z uwzględnieniem Stanów 

Zjednoczonych, opisano także nowe uprawnienia, przysługujące 

obywatelom Unii wobec ich danych i obowiązki administratorów 

przetwarzających owe dane. Wskazano wreszcie na niektóre problemy, 

które mogą powstać podczas prób stosowania rozporządzenia, oraz 

wyzwania stojące przed nowymi regulacjami o adekwatnym zakresie 

przedmiotowym. 

 

                                                      
25

 E. Morozow, The Google Doctrine [w:] The Net Delusion-The Dark Side Of 

Internet Freedom, New York 2011. 
26

E. Morozow, Neoliberalizm na Googleowskich sterydach, www.krytykapo-

lityczna.pl/gospodarka/morozov-neoliberalizm-na-google-owskich-sterydach/ 

[dostęp:26.02.18 r.].  
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„Prawo do bycia zapomnianym” w świetle ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

i orzecznictwa TSUE 

Right to be forgotten in view of GDPA and CJEU’s case law 

 

Abstrakt 

 Artykuł porusza zagadnienie prawa do bycia zapomnianym jako 

rozwinięcia prawa do prywatności, analizując kolejno źródło 

zaszczepienia w prawie do prywatności a następnie drogę do 

wykreowania w drodze orzecznictwa TSUE na bazie zasad ogólnych 

prawa aż po kodyfikację w drodze wydania RODO. Zostają również 

uwzględnione głosy krytyczne, odwołujące się do zasad pewności obrotu 

oraz wypaczeń zbyt daleko idącego przyznawania uprawnień jednostkom 

wobec państwa i innych jednostek. 

Słowa kluczowe:  

prawo europejskie  prawo do prywatności  prawo do bycia 

zapomnianym; RODO 

Abstract 

 Article is about right to be forgotten as a development of right to 

privacy, analysis contains in order that right to be forgotten has already 

been included in the right to privacy, then CJEU creation as a separate 

right prevalent in EU’s general legal principles to finally become codified 

in GDPA. Article contains also critics opinions referring to security and 

certainty of legal transactions and disorders of excessive allocations of 

human rights for individuals to state and other individuals. 

Key words:  

European law, right to privacy; right to be forgotten; GDPA 
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 Wraz z postępującą europeizacją, zagadnienie praw człowieka 

nabrało znaczenia w świetle realizacji celów wspólnotowych. Uznano, że 

wprowadzenie jednolitego systemu ochrony praw podstawowych jest 

warunkiem sine qua non harmonizacji nie tylko prawa, 

ale polityki Unii Europejskiej. Na kanwie orzeczeń Federalnego 

Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe solange eins
1
i solange zwei

2
 

zdecydowano się na wprowadzenie systemu kontroli prawa 

wspólnotowego z prawami podstawowymi, początkowo wyprowadzając 

je z ogólnych zasad prawa, następnie kodyfikując przykładowy katalog  

w ramach Karty Praw Podstawowych, ostatecznie zaś uznano Kartę Praw 

Podstawowych za pierwotne źródło prawa wspólnotowego równe  

w mocy traktatom
3
. Należy zauważyć, że nie tylko Karta Praw Podsta-

wowych zawiera określone uprawnienia jednostki, stanowi w zasadzie 

katalog tych najistotniejszych. Pozostałe są kreowane przez orzecznictwo 

albo akty prawa pochodnego. Na gruncie Karty Praw Podstawowych, 

prawo do prywatności jest realizowane przez art. 7, natomiast dodatkowa 

ochrona w kontekście omawianej przez artykuł tematyki wynika z art. 8, 

gwarantującego prawo do ochrony danych osobowych jednostki. 

 Odnośnie do prawa do bycia zapomnianym (eng. right to be 

forgotten) należy stwierdzić, że jest to kwalifikowana postać prawa do 

prywatności niejako dotyczącego przeszłości. Sama prywatność ma 

względem prawa do bycia zapomnianym charakter pierwotny również 

historycznie, ponieważ została uznana już w art. X Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela: „Nul ne doit être inquiété pour 

ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble 

pas l'ordre public établi par la Loi”. Chociaż z brzmienia 

przedmiotowego przepisu można uznać, że pojęcie to nie ma wiele 

wspólnego ze współczesnym rozumieniem prywatności, niemniej 

zauważyć trzeba, że w XVIII wieku pojęcie pojmowane było w kategorii 

zagwarantowania pozostałych praw, wolności wyznania i przekonań 

politycznych. Współczesne rozumienie prywatności pojawiło się dopiero 

wraz z początkiem pojmowania praw i wolności obywatelskich  

w kategorii „wolność do” i „wolność od”, co jest konceptem 

orzecznictwa amerykańskiego Sądu Najwyższego w prawie, natomiast  

                                                      
1
Solange I, BVerfGE 37 

2
Solange II BVerfGE 73, 339 2 BvR 197/83 

3
art. 6 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. 2009 r. nr 

203, poz. 1569) 
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w filozofii wynika z tez I. Berlina
4
. Również definicje zawarte w sło-

wnikach języka polskiego są niejednolite i ujmują prywatność w wielu 

kategoriach, między innymi w kontekście indywidualnej własności, 

kwestii osobistych i spraw rodzinnych oraz jako przeciwieństwo czegoś 

publicznego lub państwowego. Ostatecznie zatem należy uznać, że 

traktowanie prywatności w kategorii pojęcia niedookreślonego  

i ustalanego ad casu jest najbardziej właściwym rozwiązaniem. Również 

ETPCz stanął na stanowisku, że nie jest możliwe, ale tym bardziej 

konieczne pełne definiowanie pojęcia prywatności, ponieważ jest to 

zagadnienie pozostające poza meritum konkretnej sprawy
5
. W innych 

orzeczeniach zaakcentowano, że jak każde prawo podstawowe w celu 

zapewnienia maksymalnej skuteczności ochrony powinno być 

pojmowane możliwie szeroko. 

 Na gruncie prawa krajowego, prywatność pojmowana jako dobro 

osobiste nie została skodyfikowana w Kodeksie cywilnym, natomiast 

zważywszy na otwarty charakter katalogu wynikający explicite z art. 23 

Kodeksu cywilnego, zarówno doktryna, jak i orzecznictwo dopuściły 

ochronę prywatności na mocy przedmiotowych przepisów. Tytułem 

przykładu Sąd Najwyższy stwierdził: „Każdej osobie przysługuje własne 

indywidualne prawo do prywatności, chroniące prywatną sferę tej osoby 

i uprawniające ją do samodzielnego decydowania o ujawnieniu 

informacji pochodzących z tej sfery”
6
. Już w tym miejscu należy odnoto-

wać uznanie przez polską judykaturę również prawa do bycia 

zapomnianym w kategorii dobra osobistego, na podstawie którego 

jednostka może zażądać zaniechania naruszania prawa, 

co w konsekwencji obliguje do usunięcia informacji z Internetu
7
. Posza-

nowanie prywatności i życia rodzinnego wynika ponadto z Konstytucji 

RP, które to wartości dodatkowo są przez Trybunał Konstytucyjny 

uznawane za jedne z ważniejszych uprawnień przysługujących 

jednostce
8
, z uwagi między innymi na okoliczność, że w sytuacji zagro-

żenia państwa, wprowadzenia stanu wojennego albo wyjątkowego, nie 

                                                      
4
 I. Berlin, Dwie koncepcje wolności, [w:] I. Berlin, Cztery eseje o wolności, 

Poznań 2000, s. 183-243 
5
 Wyrok ETPC z 23.11.1992 r. w sprawie Niemietz przeciwko Niemcom, skarga 

nr 13710/88 
6
Wyrok SN z 26.05.2017 r. w sprawie I CSK 557/16, OSNC 2018 nr 3, poz. 33, 

str. 63 
7
 Wyrok SA w Warszawie z 3.04.2017 r. w sprawie I ACa 2462/15, Legalis 

1720163 
8
Wyrok TK z 26.05.2016 r. w sprawie Kp 5/15, OTK Seria A 2016, poz. 24 
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można ograniczyć uprawnienia wynikającego z art. 47 Konstytucji RP  

w sposób arbitralny, oznacza to zatem niemal absolutny zakaz 

ingerowania przez władzę publiczną w prywatność jednostek
9
. 

 Ostatecznie uznać należy, że prawo do bycia zapomnianym choć 

nie jest konceptem nowym, nie zdołało się obronić w praktyce 

stosowania prawa przez organy administracji i sądy. Nowe gwarancje dla 

prawa do bycia zapomnianym wynikające z ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych („RODO”)
10

 stanowią szansę na zape-

wnienie rzeczywistej skuteczności obrony praw jednostek  

w społeczeństwie masowym. Prezentowane w artykule omówienie 

instytucji prawa do bycia zapomnianym stanowi jednak jedynie zalążek 

dla przyszłych rozważań, które bez wątpienia pojawią się wraz ze 

stosowaniem wspólnotowych przepisów oraz nowych wyzwań w świecie 

nowych technologii. 

Prawo do bycia zapomnianym przed wprowadzeniem RODO 

 Jak już wspomniano, prawo do bycia zapomnianym od długiego 

czasu pozostawało pojęciem teoretycznym, sama koncepcja pojawiła się 

w odniesieniu do instytucji zatarcia skazania w postępowaniu karnym. 

Uznano, że skoro skazanie jako przesłanka w istotny sposób 

ograniczająca swobodę jednostki nie ma charakteru absolutnego, 

podobne gwarancje powinny wynikać w odniesieniu do pozostałych 

informacji, które mogą być krzywdzące. Od strony teoretycznej 

stwierdzono jednak, że nie jest możliwe zapewnienie pełnej skuteczności 

prawa, ponieważ informacja, która raz została przekazana do Internetu 

pozostaje utrwalona na zawsze
11

 z uwagi na bezproblemowość pobrania 

jej na dysk indywidualnego użytkownika, zawsze więc pozostaje nośnik, 

który umożliwia zapoznanie się z określoną informacją, 

co w szczególności dotyczy samych operatorów wyszukiwarek 

                                                      
9
Wyrok TK z 20.11.2002 r. w sprawie K 41/02, OTK Seria A 2002 nr 6, poz. 83 

10
 Rozporządzenie 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 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1 4.5.2016 
11

 J. Rosen “Free speech, privacy, and the Web that never forgets” Journal on 

Telecommunications & High Technology Law 9, 2011 no. 2, s. 345 
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internetowych, którzy inwestując w serwery zachowują określone 

informacje na temat jednostki
12

. 

 Opozycją do prawa do bycia zapomnianym pozostaje koncepcja 

czasowego przetwarzania danych, mianowicie umożliwienie jednostce, 

która publikuje informację, wyznaczenie limitu czasowego dostępności 

określonych treści w sieci
13

. Powyższe nie stanowi jednakowoż gwarancji 

zapewnienia internaucie prywatności, ponieważ zdarzenia społeczne 

i kryteria oceny jednostki przez społeczeństwo nie są determinowane  

w żaden sposób i są z natury swej nieprzewidywalne. Zapewnienie 

prywatności w sposób wtórny wydaje się o wiele racjonalniejszym 

ekonomicznie rozwiązaniem, zresztą problem tworzenia przez 

operatorów wyszukiwarek oraz innych internautów kopii zapasowych  

w dalszym ciągu pozostanie nierozwiązany. Dodatkowo S. Żyrek 

zauważa, że w przypadku dość aktywnych internautów, 

nieprzewidujących potencjalnych skutków dodawanych informacji, 

rozwiązanie się nie sprawdzi, ponieważ będą ustawiać jak najdłuższe 

limity czasowe dla publikacji
14

. 

 Obecnie poza regulacją wspólnotową, prawo do bycia 

zapomnianym jest gwarantowane przez francuskie ustawodawstwo, do 

czego przyczyniła się Nathalie Kosciusko-Morizet tworząc Chartes du 

droit à l'oubli numérique
15

, niniejsze deklaracje zostały podpisane przez 

najważniejszych przedsiębiorców francuskich operujących danymi 

osobowymi w Internecie. Zgodnie z postanowieniami zawartymi  

w dokumentacjach, zdecydowano się na przyjęcie środków koniecznych 

dla transparentnego przekazywania danych osobowych, zapewnienie 

jednostce dostępu do danych celem ich poprawiania i usuwania, 

zapewnienia właściwych kampanii informujących o prawach człowieka 

w odniesieniu do prywatności w sieci, a także wprowadzenie nowych 

rozwiązań technologicznych w zakresie bezpieczeństwa przechowywania 

danych osobowych
16

. Co istotne, deklaracja została przyjęta w 2010 roku, 

                                                      
12

http://www.google.com/about/datacenters/ [dostęp 22.04.2018 r. 14:57] 
13

 V. Mayer-Schonberger, Delete The virtue of forgetting in the digital age. 

Princeton University Press 2011 
14

 S. Żyrek, Right to be forgotten and right to erasure: in search of new 

standards, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego nr 4/2012, s. 134-

153 
15

L. Checola, Droit à l'oubli sur Internet: unechartesignée sans Google ni 

Facebook 
16

G. Desgens-Pasanau, La protection des données personnelles, Paryż 2018 s. 54 
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co dodatkowo podkreśla, że konieczność zapewnienia ochrony danych 

osobowych powyżej poziomu wynikającego z dotychczasowych regulacji 

krajowych i wspólnotowych była dostrzegana i usiłowano ją wprowadzić 

niezależnie od formy czy trybu. 

Dyrektywa 95/46 

 Przed wprowadzeniem RODO, obowiązującą regulacją 

wspólnotową była dyrektywa 95/46
17

, której celem było wprowadzenie 

jednolitego systemu ochrony danych osobowych, ponieważ różnice  

w stopniu ochrony praw i wolności jednostki mogły mieć negatywny 

efekt dla przepływu danych pomiędzy państwami członkowskimi, co  

w konsekwencji mogłoby doprowadzić do niezrealizowania wielu 

przedsięwzięć, których wykonanie gwarantuje ustanowienie rynku 

wewnętrznego (jednego z celów UE). W przeciwieństwie do RODO, 

w świetle dyrektywy 95/46 państwa członkowskie miały pozostawiony 

margines swobody w podejmowanych działaniach, ponadto pomimo 

omawianej kwestii zapewnienia jednostce gwarancji praw 

podstawowych, trzeba zauważyć, że z lektury motywów dyrektywy 95/46 

wynika, że głównym celem jej wprowadzenia było ułatwienie 

funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz realizacji swobód, 

rozbieżności w ustawodawstwie państw członkowskich były na tyle 

znaczne, że wprowadzono średni poziom ochrony, decydując się niejako 

na rozwiązanie kompromisowe, niekoniecznie najkorzystniejsze dla 

prywatności osoby fizycznej. Na marginesie powyższego należy 

zauważyć, że rynek wewnętrzny nie jest celem samym w sobie,  

a w sytuacji kolizji z prawami podstawowymi, pierwszeństwo należy 

oddać tym drugim, co potwierdza bogate orzecznictwo TSUE
18

. 

 Omówienie przywołanej dyrektywy 95/46 jest o tyle istotne  

w świetle niniejszego artykułu, że to na jej podstawie TSUE 

konstytuował prawo do bycia zapomnianym, jednak nie w radykalnej 

wersji (kwestia poziomów realizacji prawa do bycia zapomnianym 

zostanie opisana w odrębnym podrozdziale). Zgodnie z art. 12  

lit. b dyrektywy 95/46 państwa członkowskie są obowiązane zapewnić 

jednostce dochodzenie od administratora danych sprostowania, usunięcia 

                                                      
17

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 danych L 281/ 31 
18

Wyrok TSUE z 14.10.2004 r. w sprawie C- 36/02 (Omega), pkt.35-37; wyrok 

TSUE z 12.06.2003 r. w sprawie C- 112/00 (Schmidberger), pkt. 71 
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lub zablokowania danych. Należy jednak zauważyć, że dyrektywa jako 

akt prawa pochodnego jest skierowany do państw i zgodnie  

z przeważającym stanowiskiem orzecznictwa omawianemu przepisowi 

nie można nadać przymiotu posiadania skutku bezpośredniego
19

 w relacji 

horyzontalnej jednostki z jednostką, a wyłącznie jednostki wobec 

państwa z uwagi na jego sformułowanie jako kompetencja państwa 

członkowskiego oraz obowiązek wydania aktu prawa krajowego, który 

dopiero stanowiłby źródło roszczenia w relacji prywatnoprawnej
20

. 

 Powyższe prowadzi do wniosku, że rzeczywista 

skuteczność ochrony prywatności jednostki nie była zapewniona 

jednakowo, co w ostateczności przyczyniło się do zmian 

w prawie, czego skutkiem jest nadanie jednostce uprawnienia w sposób 

bezpośredni w art. 17 RODO. Brak jasności uregulowania na poziomie 

prawa unijnego oraz rozbieżności w ustawodawstwach krajowych stały 

się przyczyną wystąpienia do TSUE z pytaniem prawnym, dzięki 

któremu ustalono, że art. 12 lit. b dyrektywy 95/46 obejmuje prawo 

jednostki do żądania usunięcia z Internetu dotyczących jej danych 

osobowych, tak aby uzyskane informacje nie stanowiły podstawy 

rozstrzygnięć społecznych opartych na sankcji rozproszonej. 

Sprawa C - 131/12 

 Przed omówieniem przedmiotowego orzeczenia zauważyć 

należy, że wykreowane w jego wyniku prawo do bycia zapomnianym 

miało charakter wtórny, ponieważ dotyczyło nie tyle usunięcia informacji 

z Internetu, co uniemożliwienie znalezienia informacji o jednostce 

poprzez wpisanie w wyszukiwarce internetowej jej imienia i nazwiska
21

. 

Powyższe jest o tyle istotne, że TSUE zdecydowało się na przyznanie 

rzeczywistej ochrony jednostce w stopniu wystarczającym dla realizacji 

jej praw (znalezienie informacji w sposób inny niż przez wyszukiwarkę 

internetową okazało się praktycznie niemożliwe). Dla zrozumienia 

znaczenia przedmiotowego orzeczenia konieczne jest przedstawienie 

                                                      
19

Wyrok TS z 4.12.1974 r. w sprawie 41/74 (Van Duyn), pkt 15 
20

 W orzecznictwie TSUE są wyrażane zapatrywania również odmienne, 

jednakże mają charakter mniejszościowy, tytułem przykładu należy podać wyrok 

TSUE z 22.11.2005 r. w sprawie C-144/04 (Mangold) 
21

López-Tarruella, Introduction: Google Pushing the Boundaries of Law, Google 

and the Law. Empirical Approaches to Legal Aspects of Knowledge-Economy 

Business Models, Ed., A. López-Tarruella, T.M.C. Asser Press, Haga 2012. s. 1-

8, pkt 2. 
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stanu faktycznego, który w ostateczności doprowadził do przyznania 

jednostce prawa do bycia zapomnianym. Hiszpan, M. Costeja Gonzalez 

złożył skargę na wydawcę gazety internetowej oraz spółkę Google Spain 

i Google Inc. w kwestii niezgodnego z prawem przetwarzania jego 

danych osobowych. Naruszenie to było spowodowane w opinii 

skarżącego tym, że po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową jego 

imienia i nazwiska wyświetlały się informacje dotyczące licytacji 

komorniczej nieruchomości skarżącego z powodu długów sprzed 12 lat. 

Skarżący podniósł, że przechowywanie tej informacji w dalszym ciągu 

znacząco utrudnia prowadzenie działalności zawodowej, a sama 

informacja jest zbędna, ponieważ licytacja się odbyła, a sam skarżący nie 

jest obecnie zadłużony. Hiszpańska agencja ochrony danych oddaliła 

skargę w zakresie wydawcy dziennika, ponieważ działał on w wykonaniu 

nałożonego na niego obowiązku administracyjnoprawnego 

przedstawienia informacji o licytacji, uznano natomiast roszczenie  

w zakresie operatora wyszukiwarki internetowej, ponieważ Google nie 

mogło powołać się na żadne wyłączenie wynikające z art. 7 lit. b-f 

dyrektywy 95/46 w związku z motywem 45. 

 W wyniku rozpoznawania odwołania od orzeczenia agencji, sąd 

wystąpił do TSUE z pytaniami prawnymi, które w pierwszej kolejności 

miały na celu ustalenie, czy Google jest administratorem danych i ciążą 

na nim obowiązki wynikające dyrektywy 95/46. Celem artykułu nie jest 

badanie zasadności tez wyroku TSUE dotyczących uznania informacji  

w wyszukiwarce za przetwarzanie danych osobowych
22

, Google za admi-

nistratora danych (co ciekawe, żaden akt prawa UE nie definiuje 

bezpośrednio operatora wyszukiwarki internetowej) oraz uznania że 

przez zamieszczanie płatnych reklam w wyszukiwarce można mówić  

o gospodarczym celu prowadzonej działalności. Należy jednak poczynić 

kilka uwag, które pozwolą na zrozumienie istoty ochrony praw 

podstawowych w Unii Europejskiej. Przede wszystkim, w zakresie 

ochrony danych osobowych dyrektywa przyjmuje szerokie rozumienie 

administratora danych
23

, w celu jak najszerszego zapewnienia ochrony 

praw osób fizycznych, stąd w tym kontekście nie jest dopuszczalne 

                                                      
22

Pogląd ten został jednak ugruntowany w wyroku TSUE z 6.11.2003 r. w 

sprawie C-101/01(Lindqvist), pkt 52 
23

Pojęcie administratora jest pojęciem funkcjonalnym, poza kwestiami 

prawnymi, powinno podlegać również ocenie faktycznej, por. Opinia 1/2010 

Grupy Roboczej Artykułu 29, s. 9 
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przyjmowanie wykładni zawężającej
24

. Ponadto został uznany prymat 

prawa do prywatności i konieczność oceniania przepisów dyrektywy  

z punktu widzenia praw podstawowych, co stanowi de facto powielenie 

tez orzecznictwa
25

. Najważniejszym stwierdzeniem TSUE uzasadniają-

cym tak dalekie pojmowanie funkcji danych osobowych oraz 

administratora jest zapewnienie rzeczywistej skuteczności dla ochrony 

prawa do prywatności, ponieważ gdyby nie wyszukiwarka, dane 

dotyczące osoby fizycznej nie mogłyby zostać powiązane, przez co nie 

dokonałoby się profilowanie informacji na temat osoby fizycznej, 

ponadto sama informacja pozostanie w sieci i będzie możliwa do 

wyszukania, ale w inny sposób niż przez wpisanie imienia i nazwiska 

konkretnej osoby. Tak szerokie rozumienie zostało również uzasadnione 

ogromną rolą odgrywaną przez Internet i wyszukiwarki z uwagi na 

powszechność ich dostępu i globalny charakter, co doprowadziło do 

przyznania jednostkom prawa do występowania na drogę sądową  

w każdym państwie członkowskim, w którym doszło do naruszenia dóbr 

osobistych z uwagi na naruszenie prawa do prywatności
26

. W doktrynie 

pojawiły się głosy przeciwne przedmiotowemu uzasadnieniu, wskazano 

m. in. że w zasadzie przez wpisanie imienia i nazwiska uzyskujemy 

informacje na temat więcej niż jednej osoby
27

, jednakże przedmiotowego 

argumentu można uznać jedynie jako zastrzeżenie do tezy, a nie jako jej 

obalenie. W istocie podmiot zainteresowany zdobyciem informacji 

dokona dodatkowej selekcji informacji, w celu ustalenia tożsamości 

jednostki, dopiero przy olbrzymiej liczbie informacji moglibyśmy mówić 

o utrudnionym profilowaniu danych osobowych. 

 Powyższe ustalenia pozwoliły na udzielenie odpowiedzi na 

ostatnie pytanie prejudycjalne dotyczące odniesienia uprawnień 

wynikających z art. 12 lit. b dyrektywy 95/46 do art. 7 i 8 Karty Praw 

Podstawowych. Analiza tezy orzeczenia TSUE prowadzi do wniosku, że 

na gruncie obecnych na tamten czas uregulowań wspólnotowych nie 

można mówić o absolutnym prawie do bycia zapomnianym, realizacja 

uprawnienia zależy od spełnienia określonych przesłanek. TSUE 

opowiedziało się za rozstrzyganiem kwestii ad casu, należałoby 

uwzględnić czy interes prywatny jednostki ma charakter nadrzędny nie 

                                                      
24

 Podobnie TSUE w wyroku z 12.07.2011 r. w sprawie C-324/09 (L’Oreal), pkt. 

135-137 
25

Wyrok TSUE z 7.11.2013 r. w sprawie C-473/12 (IPI), pkt. 25-28 
26

 Wyrok TSUE z 25.10.2011 r. w sprawie C-509/09 (eDateAdvertising), pkt 52 
27

M. Krzysztofek, „Prawo do bycia zapomnianym” i inne aspekty prywatności w 

epoce Internetu w prawie UE, EPS nr 8/2012, s. 33 
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tylko względem interesów gospodarczych operatora wyszukiwarki 

internetowej, ale również wobec interesów osób trzecich 

zainteresowanych daną informacją. Niemniej, nie jest koniecznym 

udowadnianie poniesienia szkody czy krzywdy związanej z widnieniem 

informacji. Przede wszystkim jednak, źródłem uprawnienia nie jest 

samoistnie dyrektywa, ale prawo podstawowe wynikające z ogólnych 

zasad prawa, którego treść dyrektywa jedynie precyzuje. Powyższe, choć 

nie zostało wyrażone explicite w uzasadnieniu orzeczenia, wynika  

z rozumowania przyjętego w sprawie Mangold, TSUE w ramach 

obowiązujących ram instytucjonalnych nie mogło przyznać jednostce 

uprawnienia na podstawie przepisu dyrektywy, pozostało zatem 

odniesienie się bezpośrednio do praw podstawowych
28

. Podobne tezy za-

wiera opinia rzecznika generalnego N. Jääskinena, który posiłkując się 

orzeczeniem w sprawie Volkerund Markus Schecke i Eifert
29

 stwierdził, 

że każde przetworzenie danych osobowych w Internecie niezależnie od 

celu, w którym zostało dokonane stanowi naruszenie prawa 

podstawowego wymagającego uzasadnienia
30

. Z powyższym nie można 

się jednak do końca zgodzić, ponieważ przekazanie informacji 

na swój temat stanowi nie tyle co ingerencję w prawo podstawowe, co 

rezygnację z jego korzystania, ponadto w sytuacji braku odbiorcy 

informacji, nie można mówić o naruszeniu danych osobowych osoby  

w sieci. Profilowanie jako usługa jest wyłącznie algorytmem 

pozwalającym na zbieranie określonych informacji o użytkowniku sieci, 

jednak niemożliwość identyfikacji poszczególnej osoby uniemożliwia 

naruszenie jej interesów, jedynie pesymistyczne i naukowe projekcje 

dotyczące przyszłości nowej technologii
31

 czy łamania standardów demo-

kratycznych przez służby
32

 mogłyby stanowić uznanie zbierania infor-

macji o użytkowniku za naruszenie prywatności. 

 Wyrok w przedmiotowej sprawie wywołał wiele kontrowersji  

i zastrzeżeń w zakresie jego zastosowania, niejasność stosowania 

przesłanek przy prawie do bycia zapomnianym doprowadziła do 

wystąpienia przez Conseild’Etat w lutym 2017 r. z pytaniami prawnymi, 

które miałyby wyjaśnić jakie są obowiązki operatora wyszukiwarki 

                                                      
28

 vide przypis 20 
29

 Wyrok TSUE z 9.11.2010 r. w sprawie C-92/09 
30

 Opinia Rzecznika Generalnego N. Jääskinena z 23.06.2013 r. w sprawie C-

131/12, pkt 119 
31

R. Vamosi, When gadgets betray us, Filadelfia 2011, s. 14  
32

D. Lyon, Surveillance society: Monitoring everyday life. Buckingham 2001, s. 

101-103 
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internetowych przy przetwarzaniu danych wrażliwych oraz czy 

rzeczywiście jego odpowiedzialność jest równa odpowiedzialności 

administratora
33

. Dodatkowo czy informacja dotycząca skazania dostępna 

na witrynie rządowej może być przetwarzana przez Google Inc.  

w związku z wyłączeniem wynikającym z art. 8 dyrektywy 95/46  

i ostatecznie na kim spoczywa ciężar dowodu wykazania, czy informacje 

zawarte w wyszukiwarce internetowej dotyczą sytuacji prywatnej 

nieistotnej dla interesu publicznego. Należy jednak oczekiwać, że 

rozstrzygniecie TSUE okaże się bezprzedmiotowe z uwagi na wejście  

w życie przepisów RODO. 

RODO 

 Jak już wspomniano istotną różnicą w pojmowaniu prawa do 

bycia zapomnianym w kontekście RODO jest nadanie jednostce 

bezpośredniego uprawnienia do żądania usunięcia przetwarzanych 

danych osobowych. Niemniej, w doktrynie pojawiło się stanowisko, że 

owe uprawnienie nie jest tożsame znaczeniowo z prawem do bycia za-

pomnianym
34

. Uzasadnieniem powyższej tezy stało się porównanie pier-

wotnego brzmienia przepisu art. 17 RODO z uchwalonym oraz zmiana 

samego tytułu artykułu, którego pierwotna wersja brzmiała „prawo do 

bycia zapomnianym i do usunięcia danych”. W piśmiennictwie pojawiło 

się dodatkowo stanowisko traktujące o całkowitej odmienności 

uprawnienia wynikającego z RODO od wynikającego z orzeczenia 

TSUE. Na poparcie powyższego podano następujące okoliczności: wyrok 

dotyczył uprawnienia wynikającego z dyrektywy, więc z zupełnie innego 

aktu ustawodawczego, prawo to podlegało szerszym ograniczeniom, 

natomiast RODO gwarantuje mniejsze wyłączenia, ponadto uprawnienie 

wynikające z wyroku dotyczyło wyłącznie katalogowania informacji  

w wyszukiwarce internetowej, natomiast RODO nadaje prawo żądania 

usunięcia informacji pierwotnej
35

. Ustosunkowując się do powyższych 

zastrzeżeń podnieść należy, że nie wydaje się możliwym określanie 

charakteru przepisu RODO oraz uznania czy statuuje prawo do bycia 

zapomnianym, ponieważ pojęcie niniejsze pozostawało w zasadzie 

                                                      
33

Sprawa zarejestrowana w TSUE pod sygnaturą C-136/17 
34

B. Fischer, Wolność wypowiedzi prasowej a prawo do bycia zapomnianym. 

[w:] G. Szpor J. Gołaczyński (red.) Jawność i jej ograniczenia t. 8, Warszawa 

2015, s. 104 
35

M. Krzysztofek, Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

w Rodo, [w:] B. Fischer, M. Sakowska-Baryła (red.) Realizacja praw osób, 

których dane dotyczą, na podstawie rodo, Wrocław 2017, s. 293 
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wyłącznie konstrukcją teoretyczną niekodyfikowaną wcześniej w żadnym 

akcie normatywnym. Zakres stosowania określi natomiast przyszłe 

orzecznictwo, które przypomnijmy opowiada się za wykładnią 

rozszerzającą i celowościową przepisów prawa wspólnotowego. Trzeba 

przede wszystkim zauważyć, że nadanie jednostce bezpośrednio 

skutecznego uprawnienia oraz nałożenie szeregu obowiązków na 

administratora danych, czy samo zabezpieczenie poprawnego 

wykonywania przepisów prawa rażąco wysoką sankcją finansową 

stanowi prawdziwe novum w pojmowaniu praw podstawowych w Unii 

Europejskiej. Dodatkowo, kontrowersje związane z samym istnieniem 

prawa do bycia zapomnianym i rozbieżności w doktrynach państw 

członkowskich wymagały zajęcia stanowiska przez instytucje Unii 

Europejskiej, które opowiedziały się za uznaniem omawianego prawa 

podstawowego. Ostatecznie podkreślić należy, że w przeciwieństwie do 

dyrektywy 95/46, które zawierały wyłącznie przepisy 

administracyjnoprawne oraz obowiązki dla państw członkowskich, 

RODO możemy podzielić na część dotyczącą gwarancji praw jednostki 

oraz obowiązki administratorów bezpośrednio dotyczące realizację 

owych praw oraz część tożsamą z dyrektywą 95/46. 

 Dla lepszego zrozumienia istotnego charakteru regulacji, nie 

należy odnosić się wyłącznie dla zawartej explicite w RODO gwarancji 

ochrony praw, ale przeanalizować obowiązki spoczywające na 

administratorze danych (którego definicja wydaje się być jeszcze szersza 

niż wynikająca z dyrektywy 95/46). Przede wszystkim administrator jest 

zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla 

zaprzestania przetwarzania danych osobowych (a więc nie tylko przez 

konkretny podmiot), w tym poinformowania pozostałych 

przetwarzających oraz administratorów o wpłynięciu żądania, tak aby 

wiedzieli o konieczności usunięcia wszelkich odnośników i łączy do 

istniejących danych osobowych, zakres jego działań jest ograniczony do 

rozsądnych, tak więc w sytuacji wykazania nadmiernych utrudnień w tym 

tych ekonomicznych istnieje możliwość zwolnienia się od 

odpowiedzialności, co może wydawać się ograniczające dla praw 

jednostki, ale trzeba zauważyć, że w niczym nie urąga to prawom osoby 

zainteresowanej do wystąpienia z wnioskiem bezpośrednio do 

właściwych podmiotów przetwarzających dane osobowe. Administrator 

danych ma dodatkowo obowiązek zbierania zgód na przetwarzanie 

danych osobowych przed ich opublikowaniem, co oznacza, że  

w przypadku cofnięcia oświadczenia woli przez jednostkę, niejako ex 

lege zobligowany jest do zaprzestania przetwarzania danych osobowych  
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i usunięcia skutków działania. Złamanie przepisów w zakresie realizacji 

praw jednostki może poskutkować nałożeniem kary wynoszącej do  

20 000 000 euro albo do 4% ogólnego dochodu obrotu przedsiębiorstwa  

z roku poprzedniego. 

 Wobec stanowisk doktryny różnicujących przepis art. 17 RODO 

na prawo do żądania usunięcia danych z ust. 1 oraz do bycia 

zapomnianym z ust. 2 stwierdzić należy, że rozróżnianie uprawnień na 

gruncie prawa unijnego jest niecelowe, ponieważ nie jest możliwe ich 

oddzielne zastosowanie oraz na administratorze ciążą tożsame obowiązki. 

Należy opowiedzieć się za rozumieniem przepisu w sposób następujący: 

administrator na żądanie podmiotu, którego dane są przetwarzane,  

z braku możliwości powołania się na wyłączenia od obowiązku usunięcia 

danych jest zobowiązany zarówno do ich usunięcia, jak i do podjęcia 

wszelkich działań mających na celu zaprzestanie przetwarzania owych 

danych przez pozostałe podmioty [co dodatkowo sugerują słowa 

„podejmuje działania” a nie „może podjąć działania (na żądanie 

jednostki)”]. 

Konflikt praw podstawowych 

 Jak zostało wspomniane, realizacja prawa do prywatności może 

powodować zarówno kumulować się z innym prawem podstawowym, jak 

i kolidować, co powoduje konieczność ograniczenia jednego uprawnienia 

na rzecz innego. W stosunkach publicznoprawnych należy opowiedzieć 

się za bezwzględną dominacją prawa do prywatności w przypadku braku 

wyraźnego przepisu ustawy dopuszczającego ingerencję władzy 

publicznej. Spór pojawia się w odniesieniu do szeroko rozumianego 

interesu społecznego oraz bezpieczeństwa obrotu prawnego. W ocenie 

Sądu Najwyższego prywatność choć jest uprawnieniem istotnym nie ma 

charakteru absolutnego, podlega ograniczeniom mającym swoją 

podstawę m. in. w wolności słowa gwarantowanej na gruncie art. 54 

Konstytucji RP oraz podjęcia przez jednostkę działalności publicznej, 

czyli godzenia się na społeczną kontrolę i ocenę zachowań
36

. W oma-

wianym wyroku TSUE stanął na stanowisku traktowania prywatności 

jako podstawowo chronionej wartości, której ograniczenie wymaga 

istnienia istotnego interesu nie do pogodzenia bez ingerencji  

w prywatność jednostki. Zatem, nie jest rolą jednostki wykazanie 

naruszenia prywatności, natomiast ingerujący w przedmiotowe prawo 

musi wykazać celowość i niezbędność podejmowanego działania. 

                                                      
36

wyrok SN z 26.02.2002 r. w sprawie I CKN 413/01, OSNC 2003/2/24 
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Orzeczenie w sprawie C-131/12 doprowadziło do rozpoznania przez 

TSUE pytania prawnego przedstawionego przez sąd włoski dotyczącego 

prawa członka organu likwidowanej spółki do usunięcia danych 

osobowych z rejestru publicznego bądź dokonania anonimizacji danych. 

TSUE odpowiadając na pytanie prawne uznało, że istniejąca  

w ustawodawstwach europejskich zasada jawności rejestrów stoi na 

straży praw jednostek uczestniczących w obrocie handlowym, informacja 

o poprzedniej działalności przedsiębiorcy może być istotną przesłanką, 

której posiadanie może mieć wpływ na zawarcie określonej umowy
37

. Jak 

słusznie zauważyli M. Romanowskii A. Weber- Elżanowska naturalną 

konsekwencją uczestnictwa w obrocie może być utrata reputacji 

przedsiębiorcy, którą można nawet odbudowywać w sposób mozolny 

latami, nie można zatem w pełni realizować prawa do czci podmiotu 

zarządzającego spółką, ponieważ jawność ma dla wierzycieli dość istotne 

znaczenie przeważające nad interesem przedsiębiorcy, ochrona 

prywatności nie może zatem ingerować istotnie w jawność procesów 

gospodarczych i niejako wypaczać odpowiedzialność jednostki za 

podejmowane przez siebie decyzje ekonomiczne
38

. 

 Z uwagi na brak praktyki związanej ze stosowaniem RODO nie 

jest możliwe pewne stwierdzenie co do stanowisk orzecznictwa  

i doktryny w zakresie konfliktów pomiędzy prawami podstawowymi. 

Wydaje się jednak możliwy do przewidzenia wzrost znaczenia 

prywatności jednostki w kontekście pozostałych interesów społecznych, 

postawienie natomiast cezury co do istotności owych interesów wydaje 

się jednak na obecny stan niemożliwe. 

Podsumowanie 

 Prezentowana przez artykuł tematyka pomimo incydentalnych 

wyroków pozostaje w dalszym ciągu materią teoretyczną. Prawodawca 

unijny zdecydował się na wprowadzenie jednolitych i podwyższonych 

standardów w zakresie ochrony danych osobowych, dodatkowo nadając 

jednostce bezpośrednie uprawnienie dla realizacji indywidualnego prawa 

do prywatności. Prawa podstawowe mogą zarówno wspomagać 

mechanizmy rynku wewnętrznego, jak i stanowić przeszkodę w realizacji 

jego koncepcji jako rynku jednego państwa. Pomimo postępującej 

harmonizacji i ujednolicenia praw, w dalszym ciągu istnieją rozbieżności 

                                                      
37

Wyrok TSUE z 9.03.2017 r. w sprawie C-398/15 
38

M. Romanowski, E. Weber-Elżanowska, Glosa do wyroku TS z dnia 9 marca 

2017 r., C-398/15, EPS 8/2017, s. 44 
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co do pojmowania określonych pojęć i wykonywania przepisów. 

Skodyfikowanie prawa podstawowego do bycia zapomnianym wpisuje 

się w postępowe rozumienie roli gwarancji praw jednostek  

w społeczeństwie oraz wprowadzanie kolejnych dyspozycji prawnych 

gwarantujących zaspokojenie interesów poprzednio nieistniejących. 

Również praktyka związana ze stosowaniem prawa do bycia 

zapomnianym rozumianym jako „prawa do prywatności w przeszłości” 

powinna pójść w kierunku nadrzędnego znaczenia interesu jednostki nad 

interesem społecznym, również w przypadku konfliktu z pozostałymi 

prawami podstawowymi. Należy jednak odnotować praktykę orzeczniczą 

sądów krajowych, które pomimo braku bezpośredniej podstawy zarówno 

w prawie unijnym, jak i krajowym umożliwiały jednostkom osiągniecie 

ochrony prawnej innymi metodami, przykładowo w zakresie ochrony 

dóbr osobistych
39

. 
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Prawo do informacji publicznej a jego ograniczenie ze 

względu na prywatność osoby fizycznej – ujęcie 

konstytucyjne  

The right to public information and its limitation due to the privacy 

of a natural person - constitutional inclusion 

 

Abstrakt 

 Na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej z 1997 roku kolizja 

prawa do informacji publicznej, wyrażonego w art. 61 oraz prawa do 

prywatności, wyrażonego w art. 47 oraz kolejnych, jest nieunikniona. 

Oba prawa, nie mając charakteru absolutnego, mogą oddziaływać na 

siebie wzajemnie. Z tego względu konieczne jest udzielenie odpowiedzi 

na pytanie, w jakim zakresie oba prawa mogą być ograniczone oraz jak 

daleko ich wzajemna kolizja może ingerować w ich konstytucyjną istotę.  

Odpowiedź na pytanie zawiera się w dwu kluczowych pojęciach dla 

analizy przedmiotowego zagadnienia – „autonomii informacyjnej” oraz 

„usprawiedliwionego zainteresowania”, odnoszących się kolejno do 

prywatności osób fizycznych i osób sprawujących funkcje publiczne.  

W ramach swojego orzecznictwa Trybunał Konstytucyjny wypracował 

aparat pojęciowy oraz elementy składowe prawa do prywatności, 

kształtujące granice ingerencji w konstytucyjne prawa na poziomie 

ustawowym. Taką możliwość w Konstytucji zapewnia art. 31 ust. 3 

(mechanizm proporcjonalności) oraz stanowiący, w stosunku do niego, 

lex specialis, art. 61 ust. 3.  

Słowa kluczowe:  

konstytucja, prawo do informacji publicznej, prawo do prywatności, 

kolizja praw konstytucyjnych, prywatność osoby fizycznej 
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Abstract 

 On the ground of the Constitution of Republic of Poland of 1997, 

the collision of the right to public information, expressed in article 61 and 

right to privacy, expressed in article 47 and subsequent, is inevitable. 

Both laws, not being absolute rights, may interact with each other.  For 

this reason, it is necessary to find the answer to the question to what 

extent, both laws can be restricted and how far their mutual collision can 

interfere in their constitutional essence. The result of the analysis in 

contained in two key concepts of the subject matters – “information 

autonomy” and “justified interest”, relating successively to the privacy  
of individuals and persons holding public office. As part of case law, 

Constitutional Tribunal has developed a conceptual apparatus and 

constituent elements of law to privacy, shaping the limits of interference 

in constitutional right at the at the statutory level. Such a possibility in 

provided by article 31 par. 3 (the proportionality mechanism) and 

particularly related to him, artticle 61 par. 3.  

Key words:  

constitution, the right to public information, the right to privacy, collision 

of constitutional rights, privacy of natural person 

 

1. Słowo wstępne 

 Prawo do informacji publicznej na gruncie polskiego prawa 

konstytucyjnego nie zostało wyrażone wprost w przepisach Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, lecz wywiedzione z zasady jawności działania 

organów władzy publicznej
1
. Konstytucyjne prawo do informacji publi-

cznej z założenia ma służyć jak najszerszemu obywatelskiemu dostępowi 

do danych publicznych. Zatem normy regulujące zarówno tryb, jak  

i zasady dostępu do informacji publicznej winny być wykładane  

z poszanowaniem podstawowej reguły in dubio pro libertate. Zasada 

jawności życia publicznego i transparentności działań władzy publicznej, 

które to zasady legły u podstaw obywatelskiego prawa do informacji 

publicznej, realizowanego w trybie przepisów ustawy o dostępie do 

informacji publicznej, mają bowiem sprzyjać sprawowaniu kontroli przez 

                                                      
1
A. Zołotar-Wiśniewska [w:] Dostęp do informacji publicznej a prawo do 

prywatności, Warszawa 2015, s. 79 – 103. 
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wszystkich obywateli
2
. Pełną treść normatywną tego prawa należy roz-

patrywać i tłumaczyć na tle takich zasad ustrojowych, jak zasada 

zwierzchniej (suwerennej) władzy narodu urzeczywistnianej w formach 

demokracji czy to przedstawicielskiej, czy bezpośredniej (art. 4)  

w ramach demokratycznego państwa prawnego (art. 2), ale z istotnym 

udziałem pozapaństwowych podmiotów władzy publicznej: przede 

wszystkim samorządu terytorialnego (art. 16 ust. 2), lecz również –  

w dalszej kolejności – samorządu zawodowego i innych rodzajów 

samorządu (art. 17)
3
. Tak ukształtowane prawo, zapewniające powsze-

chny i szeroki dostęp do informacji publicznej stanowi niezbędną 

przesłankę istnienia społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie - 

urzeczywistnienie demokratycznych zasad funkcjonowania władzy 

publicznej
4
. Stanowi to jednocześnie warunek świadomego uczestnictwa 

obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć władczych, z drugiej strony 

umożliwia efektywną kontrolę obywatelską działań podejmowanych 

przez organy władzy publicznej. Szeroki zakres normatywny i nałożony 

cel nie nadają prawu do informacji publicznej charakteru absolutnego. 

Podkreśla to Trybunał Konstytucyjny stwierdzeniem, że nie istnieje 

formuła zagwarantowania obywatelom dostępu do informacji „za 

wszelką cenę”
5
. Takie stanowisko wynika chociażby z faktu, iż istota 

autonomii informacyjnej każdego człowieka sprowadza się do 

pozostawienia każdej osobie swobody w określeniu sfery dostępności dla 

innych, wiedzy o sobie. Zasadą powszechnie przyjmowaną wedle takiego 

ujęcia jest ochrona każdej informacji osobowej i przyznanie 

podstawowego znaczenia przesłance zgody osoby zainteresowanej na 

udostępnienie informacji
6
. Z powyższych względów ustawodawca zdecy-

dował się na sprecyzowanie wyjątków ograniczających prawo do 

informacji publicznej. Zostały one ujęte nie tylko w zamkniętym 

katalogu, lecz również poszczególne elementy katalogu obejmują 

kategorie ograniczające prawo do informacji publicznej. Zgodnie  

                                                      
2

 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 

września 2016 r., II SA/Kr 747/16 (LEX  nr 2120629). 
3
 W. Sokolewicz [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, 

red. L. Garlicki, Warszawa 2016. 
4
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2009 r., K 26/08 

(OTK 2009, seria A, nr 9, poz.135). 
5
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2002 r., K 11/02 (OTK 

2002, seria A nr 4, poz. 43). 
6
 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2005 r., SK 

40/02, (OTK 2005, seria A, nr 4, poz. 46). 
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z treścią art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej
7
 prawo 

do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność 

osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy
8
. Treść przywołanego prze-

pisu należy przede wszystkim odczytywać przez pryzmat i w związku  

z treścią art. 61 ust. 3 Konstytucji RP, zgodnie z którym, ograniczenie 

prawa do uzyskiwania informacji publicznej, o którym mowa w art. 61 

ust. 1 i 2 Konstytucji, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone 

w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów 

gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub 

ważnego interesu gospodarczego państwa.   

2. Kolizja prawa do informacji publicznej a prawa prywatności – 

uwagi ogólne 

 Konflikt między prawem do informacji publicznej a ochroną 

prywatności jest w zasadzie nieuchronny. Oba prawa mają jednakową 

wagę
9
. Ponadto, sfera dostępu do informacji publicznej i prawnej ochrony 

prywatności stykają się, w szczególności na płaszczyźnie 

konstytucyjnych przesłanek ograniczeń obu tych praw. Istotnym 

spostrzeżeniem jest, że każde z praw korzystających z gwarancji 

konstytucyjnej: prawo do prywatności i prawo dostępu do informacji 

publicznej może być traktowane jako podstawa do wytyczenia ingerencji 

w sferze drugiego prawa
10

. Należy jednak pamiętać, iż granice prawa do-

stępu do informacji publicznej są wyznaczone między innymi 

koniecznością poszanowania praw i wolności innych podmiotów, w tym 

są one określone przez konstytucyjną ochronę prywatności
11

. Z uwagi na 

powyższe, prawo do informacji publicznej musi być skorelowane  

z ochroną prawa do prywatności oraz ochroną danych (informacji) 

osobowych, która obejmuje ochronę przed nieuzasadnionym 

pozyskiwaniem przez władze publiczne danych osobowych
12

.  

                                                      
7
 Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 

2011 nr 112 poz. 1198). 
8
 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2017 r., I OSK 

39/17, (LEX nr 2390551). 
9
 W. Sokolewicz [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, 

red. L. Garlicki, Warszawa 2016. s. 396 
10

 Tamże, s. 397. 
11

 Tamże, s. 397. 
12

 Tamże, s. 401.  
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Tym samym prawo do ochrony życia prywatnego i prawo do ochrony 

danych osobowych (art. 51) stanowią podstawę do ograniczenia prawa 

dostępu do informacji o działalności organów władzy publicznej i osób 

pełniących funkcje publiczne
13

. Wymaga to stworzenia dodatkowych 

ograniczeń w interesie prawa do prywatności oraz poddania informacji 

wrażliwych szczególnej ochronie o utrudnionym trybie dostępu do tych 

informacji przez osoby zainteresowane. Również w tej sytuacji Trybunał 

Konstytucyjny zajmuje aprobujące stanowisko
14

, iż ze względu na treść 

gwarantowanego prawa, jego naturę i zakres, tworzy per se wyłom  

w sferze prawa do prywatności chronionego w art. 47 Konstytucji.  

 2.1. Prawo do informacji publicznej wobec prywatności osoby 

fizycznej 

 Takim wyłom zapewnia sformułowanie zawarte w art. 61 ust. 3 

statuujące iż ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2 może 

nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę 

wolności i praw innych osób”. Konstytucja niejako ogranicza prawo do 

informacji publicznej kosztem ochrony prywatności osoby fizycznej. 

Kluczowe znaczenie dla przedstawienia tej zależności wymaga 

wyjaśnienia, jak konkretnie rozumiana jest prywatność osoby fizycznej  

w ujęciu ustawowym i konstytucyjnym. Poprzez pojęcie prywatności 

osoby fizycznej należy rozumieć pewną sytuację prawną konkretnego 

człowieka. Jest to pewna korzystna sytuacja prawna podlegającą ochronie 

chociażby przez to, że informacje mieszczące się w zakresie pojęcia 

prywatności nie mogą być co do zasady udostępniane (poza wyjątkami 

ustawowymi), nawet jeśli mieści się to w ramach realizacji pod-

miotowego prawa do uzyskania informacji publicznej. Tę korzystną 

sytuację prawną można rozważać w kontekście pewnego rodzaju interesu 

prawnego, który należy rozumieć jako interes nawiązujący do pojęcia 

prywatności czy dobra prywatnego jako dobra własnego, oderwanego od 

bezpośredniej relacji pomiędzy jednostką a wspólnotą publicznoprawną. 

Podkreślanym poglądem w orzecznictwie jest, iż interes prywatny mieści 

się w zakresie prawa do prywatności
15

, a zatem ma charakter dobra oso-

                                                      
13

 W. Sokolewicz [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom 

II, red. L. Garlicki, Warszawa 2016. 
14

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r., K 17/05, (OTK 

2006, seria A, nr 3, poz. 30). 
15

 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2012 r., I OSK 

756/11 (LEX nr 1403143).   
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bistego
16

. Nie jest jednak dopuszczalne w sprawie konstytucyjnej wywo-

dzenie wniosków z wykładni i stosowania prawa w odniesieniu do 

regulacji ustawowych. Oznaczałoby to interpretację normy kon-

stytucyjnej poprzez regulację ustawową. Dla prawidłowości określenia 

kolizji tych dwu praw, tytułem uwag porządkujących wymagane jest 

przedstawienie treści normatywnej prawa do prywatności na gruncie 

Konstytucji RP. Artykuł 47 zapewnia każdemu prawo do ochrony 

prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do 

decydowania o swoim życiu osobistym. Z istoty samego prawa i użytego 

sformułowania „każdy” wynika, że jest to prawo wszystkich osób 

fizycznych, jako jedynych zdolnych do posiadania życia prywatnego, 

rodzinnego, czci i dobrego imienia
17

. Konstytucja, formułując podmio-

towe prawo do ochrony życia prywatnego, uregulowała dwie odrębne 

sytuacje w art. 47. Poprzez „życie prywatne” należy rozumieć przymioty, 

wewnętrzne przeżycia osobiste (jednostkowe) człowieka i ich oceny, 

refleksje dotyczące wydarzeń zewnętrznych i jego wrażenia zmysłowe,  

a także stan zdrowia
18

. Nie są one z reguły przeznaczone do rozpowsze-

chniania, sam zainteresowany decyduje o kręgu osób, do których takie 

przeżycia czy refleksje chce skierować. Takie rozumienie pojęcia życia 

prywatnego należy odnosić kolejno do życia osobistego, towarzyskiego, 

nienaruszalności mieszkania, tajemnicy korespondencji i ochrony 

informacji dotyczących danej osoby
19

. Ustrojodawca, konstruując przepis 

o charakterze lex generalis wychodził z założenia, iż jego 

uszczegółowienie w kolejnych przepisach (art. 48- 51- w katalogu w tym 

mieszczą się kolejno prawo do wychowywania dzieci zgodnie  
z własnymi przekonaniami, wolność i ochrona tajemnicy komunikowania 

się, nienaruszalność mieszkania oraz prawo do nieujawniania informacji 

o sobie) przysłuży się realizacji zakładanych przez nie wartości 

konstytucyjnych. Tak skonstruowana kolejność przepisów ma na celu 

uniknięcie wrażenia degradacji tych praw z pozycji „prawa 

zasadniczego”. Taki sposób regulacji wymaga jednocześnie, w procesie 

wykładni, odwoływania się również do ustaleń poczynionych przy okazji 

                                                      
16

 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2001 r., I ACa 

4/01 (OSA 2001, nr 9, poz. 51). 
17

 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 

2009.  
18

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 1998 r. U 5/97 (OTK 1998, 

nr 4, poz.46).   
19

 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 

2009.  
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analizowania ogólnego prawa do prywatności z art. 47
20

. Nie można za-

tem wywodzić prawa do prywatności sensu stricto. Ewentualne 

pojawienie się nowego dobra, kwalifikowanego w kategorii 

„prywatność”, a niezabezpieczonego odrębną normą konstytucyjną, 

będzie podlegało właśnie ochronie na podstawie art. 47. Przyjąć należy 

zatem, że kategoria prywatności stanowi katalog otwarty, podlegający 

ciągłej rewolucji, nie zaś katalog zamknięty, składający się  

z enumeratywnie wyliczonych dóbr
21

.  

 2.2. Ochrona prawa do prywatności  

 Pod względem ochrony prawa do prywatności, Trybunał 

Konstytucyjny zwraca uwagę, że ochrona życia prywatnego obejmuje 

między innymi autonomię informacyjną, która oznacza prawo do 

samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji dotyczących 

swojej osoby, a ponadto prawo do kontrolowania informacji, 

dysponowanych przez inne podmioty
22

. Podejmując się doprecyzowania 

prawa do prywatności, Trybunał Konstytucyjny próbował wyprowadzić 

elementy składowe tego prawa. Na podstawie orzeczeń wyróżnić można 

elementy podlegające pod pojęcia autonomii informacyjnej: dane 

dotyczące sytuacji majątkowej obywatela i dysponowania swoim 

majątkiem
23

, informacje o stanie zdrowia oraz rodzaju schorzenia
24

, sfe-

rze intymności, w tym życia seksualnego
25

, życiu rodzinnym
26

 oraz 

wszelkie sposoby przekazywania wiadomości, w każdej formie 

komunikowania się
27

. Wymaga podkreślenia, że tak samo, jak w przypad-

ku innych konstytucyjnych praw i wolności, ochrona prywatności  

                                                      
20

 P. Sarnecki [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, 

red. L. Garlicki, Warszawa 2016. 
21

 J. Uliasz, Prawo do prywatności osób pełniących funkcje publiczne, Rzeszów 

2013. 
22

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2002 r. K 41/02 (OTK 

2002, seria A,  nr 6, poz. 83).  
23

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 kwietnia 2000 r., K 15/98 (OTK 

2000, nr 3, poz. 86). 
24

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 1998 r. U 5/97 (OTK 1998, 

nr 4, poz.46). 
25

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r., K 17/05, (OTK 

2006, seria A, nr 3, poz. 30). 
26

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2004 r. K 20/03 (OTK 

2007, seria A nr 7, poz. 63). 
27

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2002 r. K 41/02 (OTK 

2002, seria A,  nr 6, poz. 83). 
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i autonomia informacyjna nie mają charakteru absolutnego. Kluczową 

rolę odgrywa tu ponownie zasada proporcjonalności, gdyż „wszelkie 

ingerencje” w prywatność muszą mieć na uwadze jej ochronę jako dobra 

konstytucyjnie chronionego oraz zasady konstytucyjne wskazujące na 

granice i przesłanki, jakie muszą być zachowane na wypadek ingerencji. 

Obowiązek ujawnienia informacji o sobie, stanowiąc ograniczenie 

autonomii informacyjnej, może być dokonany zatem tylko w ustawie”
28

. 

Stanowi to tak zwane „usprawiedliwione zainteresowanie”. Chociażby 

względem osób ubiegających się lub pełniących funkcje publiczne, prawo 

do prywatności podlega istotnemu ograniczeniu – o ile strefa intymna jest 

objęta pełną ochroną prawną, o tyle ochrona sfery życia prywatnego 

będzie podlegać ograniczeniom właśnie ze względu na owe „uspra-

wiedliwione zainteresowanie”
29

. 

 Odnosząc zakres prawa do prywatności do zakresu prawa do 

informacji publicznej, należy zauważyć, że zakres określonego prawa  

w art. 61 ust. 1 oraz ust. 2 zdeterminowany jest przez samą Konstytucję. 

Określają one bowiem, jakie uprawnienia wiążą się z obowiązywaniem 

tego prawa, oraz wskazują, na jakie podmioty nałożony jest obowiązek 

podjęcie działań w celu realizacji obywatelskiego prawa. Prawo do 

uzyskania informacji dotyczy działalności organów władzy publicznej 

oraz osób pełniących funkcje publiczne, a także działalności organów 

samorządu gospodarczego i zawodowego oraz innych osób i jednostek 

organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy 

publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu 

Państwa, oraz dostępu do dokumentów i wstępu na posiedzenia 

kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z publicznych 

wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu
30

. Ze względu na 

prawo obywateli do uzyskania informacji o działalności organów władzy 

publicznej istnieje możliwość ingerencji w sferę życia prywatnego osób 

pełniących funkcje publiczne, gdyż osoby te, niejako z urzędu, muszą 

liczyć się z obowiązkiem ujawnienia przynajmniej niektórych aspektów 

swojego życia prywatnego
31

. Zatem w ramach zderzenia się dwu wartości 
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 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2002 r. K 41/02 (OTK 

2002, seria A,  nr 6, poz. 83). 
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 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 1998 r. K 24/98 

(OTK 1998, nr 6, poz. 97). 
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 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 września 2002 r., K 38/01 (OTK 

2002, seria A nr 5, poz. 59). 
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 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2004 r. K 20/03 (OTK 

2007, seria A nr 7, poz. 63). 
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– konstytucyjnego prawa do informacji oraz prawa do prywatności – nie 

można przyznać bezwzględnie priorytetu pierwszemu z praw. Nie istnieje 

bowiem reguła gwarantująca obywatelom dostęp do informacji „za 

wszelką cenę”
32

. Nie wyklucza to ingerencji w prawo do prywatności, 

wyklucza natomiast jej nadmierny charakter. Nie można bowiem 

wykluczyć, że realizacja prawa do informacji będzie dotykała pośrednio 

nie tylko działalności osób publicznych, ale również sfery z pogranicza 

ich sfery życia publicznego oraz prywatnego. Nie można zatem z góry 

wykluczyć objęcia tej sfery zakresem konstytucyjnego prawa do 

informacji, bez zbadania, w jakim zakresie taka ingerencja jest 

usprawiedliwiona na gruncie pozostałych norm konstytucyjnych.  

W praktyce trudności nastręcza ścisłe rozgraniczenie sfery działalności 

publicznej od sfery prywatnej. Taki stan rzeczy może wynikać z różnych 

przyczyn – charakteru działalności publicznej, kontaktów w jej ramach  

z określonymi podmiotami czy chociażby chęcią dokonania pewnych 

czynności ze sfery prywatnej w trakcie wykonywania zadań 

publicznych
33

. W wyroku z dnia 20 marca 2006 roku o sygnaturze:  

K 17/05 Trybunał Konstytucyjny wyprowadził trzy przesłanki,  

w granicach których może mieścić się ingerencja w prywatność osób 

publicznych w ramach dostępu do informacji publicznej. Po pierwsze, 

informacje, których charakter może naruszać interesy i prawa innych 

osób, nie mogą wykraczać poza niezbędność określoną transparentnością 

życia publicznego, ocenianą zgodnie ze standardami przyjętymi  

w demokratycznym państwie. Po drugie, informacje te muszą mieć 

znaczenie dla oceny funkcjonowania instytucji oraz osób pełniących 

funkcje publiczne, zaś po trzecie nie mogą być to informacje naruszające 

istotę ochrony prawa do życia prywatnego
34

. Osoby wykonujące takie 

funkcje, z momentem ich podjęcia, muszą zaakceptować rozszerzony 

zakres ingerencji w sferę ich prywatności, aniżeli ma to miejsce  

w wypadku innych osób. W wypadku pozostałych osób fizycznych 

zakres ingerencji ograniczony będzie, wspomnianą już, autonomią 

informacyjną.  
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 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2002 r., K 11/02 (OTK 

2002, seria A nr 4, poz. 43) 
33

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r., K 17/05, (OTK 

2006, seria A, nr 3, poz. 30). 
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3. Kolizja praw konstytucyjnych i ich ograniczenie 

 Zakresowe pokrycie dwu praw konstytucyjnych nie może jednak 

prowadzić do eliminacji któregoś z praw pozostających w konflikcie. 

Konieczne w takiej sytuacji jest znalezienie punktu równowagi, balansu 

dla wartości chronionych przez Konstytucję i wyznaczenie obszaru 

stosowania każdego z praw. W sytuacji konfliktu praw pod uwagę 

powinny być brane preferencje aksjologiczne, dekodowane na poziomie 

wartości zawartych na poziomie zasadach ogólnych Konstytucji. Istotne 

znaczenie będą miały dwie zasadnicze wartości: dobro wspólne (art. 1) 

oraz godność każdego człowieka (art. 30)
35

. Dobro wspólne stanowi ak-

sjologiczne uzasadnienie gwarancji dostępu do informacji publicznej, 

ponadto jest podstawą prawidłowego funkcjonowania instytucji życia 

publicznego, których warunkiem działania pozostaje ich transparentność. 

Godność człowieka wyznacza natomiast dopuszczalne granice ingerencji 

w dobra osobiste jednostki ze względu na interes wspólny. Stanowi to 

ogólną dyrektywę, zabraniającą, nawet najbardziej ewidentnej ochronie 

interesu wspólnego, naruszania niezbywalnej godności człowieka
36

.  

 Z powyższego wynika, że prawo dostępu do informacji 

publicznej, podobnie jak prawo do ochrony życia prywatnego, nie mają 

charakteru bezwzględnego. Jego granice wyznacza konieczność 

respektowania prawi wolności, zaś art. 47 nie wskazuje bezpośrednio  
na dopuszczalne ograniczenia. Z tego powodu, zgodnie z utrwalonym  

w doktrynie i orzecznictwie poglądem, ograniczenia prywatności 

kosztem dostępu do informacji publicznej mogą znaleźć uzasadnienie  

w art. 31 ust. 3, zawierającym mechanizm proporcjonalności. Zgodnie  

z jego treścią – ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych 

wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, 

gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa 

lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia  

i moralności, albo wolności i praw innych osób
37

. Wymaga podkreślenia, 

że ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Zakres 

ograniczeń jest ponadto określany przez art. 61 ust. 3, jednak jego 

stosowanie oznaczałoby znaczne zawężenie przesłanek ingerencji (art. 61 
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 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r., K 17/05, (OTK 

2006, seria A, nr 3, poz. 30). 
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 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r., K 17/05, (OTK 

2006, seria A, nr 3, poz. 30). 
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ust. 3 nie wskazuje na moralność publiczną, ochronę środowiska oraz 

zdrowie publiczne jako na wartości uzasadniającego ingerencję 

ustawodawczą)
38

. Z uwagi na to, Trybunał Konstytucyjny wyraził pogląd, 

że jeśli norma szczegółowa Konstytucji wyznacza samodzielnie 

przesłanki ingerencji w sferę prawa, tak jak ma to miejsce w przypadku 

art. 61 ust. 3 w odniesieniu do prawa do uzyskania informacji publicznej, 

nie eliminuje pozostałych przesłanek z ogólnego mechanizmu 

proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Wobec tego, przepisy te 

mają w stosunku do siebie charakter komplementarny
39

. Zatem w pełni 

wymagalne pozostają pozostałe elementy niewyrażone wprost w art. 61 

ust. 3 – konieczność uwarunkowania standardem demokratycznego 

państwa prawa oraz zakaz ingerowania w istotę prawa. Z punktu 

widzenia tego mechanizmu ocenie podlegają właśnie ograniczenia 

dostępności informacji publicznej i kryteria ważenia kolidujących ze sobą 

wartości. Określając bowiem konstytucyjne wolności i prawa obywatela, 

prawodawca dostrzega potrzebę wprowadzenia ograniczeń tych dóbr. 

Przedkłada jedno dobro konstytucyjne nad drugie, wytyczając tym 

samym granice korzystania z wolności i praw, tworząc jednocześnie 

hierarchię dóbr w ich wzajemnych relacjach. Ograniczając pewną sferę 

wolności konstytucyjnej obywatela, przepis musi czynić to w sposób, 

który nie naruszy istoty i nie spowoduje zachwiania relacji 

konstytucyjnego dobra, które jest ograniczane do celu, jaki temu 

przyświeca (ochrona prywatności), który to cel musi być także 

kwalifikowany w kategoriach wartości konstytucyjnej (interes jednostki, 

interes Państwa)
40

.    

4. Konkluzje 

 Na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno 

prawo do uzyskania do informacji publicznej, jak i prawo do 

prywatności, nie stanowią norm o charakterze absolutnym. Oba prawa nie 

tylko podlegają ograniczeniom, ale również mogą wzajemnie ingerować 

w swój zakres przedmiotowy. Odmiennie sytuacja kształtuje się  

w przypadku ingerencji w prywatność osób publicznych a prywatność 

pozostałych osób fizycznych. Pełnienie funkcji publicznej jest 
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 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r., K 17/05, (OTK 

2006, seria A, nr 3, poz. 30). 
39
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jednoznaczne ze zgodą na poszerzoną ingerencję w prawo  
do prywatności kosztem prawa do informacji publicznej, nie naruszającą 

jednak istoty konstytucyjnego prawa. Przesłankami owej ingerencji jest 

przydatność, konieczność oraz proporcjonalność sensu stricto, 

zastosowanego środka zgodnie z normą art. 61 ust. 3 w związku z art. 31 

ust. 3. W przypadku pozostałych osób fizycznych taka ingerencja będzie 

ograniczona dodatkowo autonomią informacyjną, przyznającej osobie 

zainteresowanej możliwość zdecydowania, jakimi informacjami chce ona 

dystrybuować. Ograniczenie ich prawa do prywatności może zostać 

ustanowione jedynie w ustawie, kształtując tym samym sytuację tzw. 

„usprawiedliwionego zainteresowania”. Jednakowoż,  przy ograniczeniu 

prawa do prywatności kosztem dostępu do informacji publicznej, należy 

mieć na uwadze aksjologie obu norm, wyznaczaną w oparciu o ogólne 

zasady konstytucyjne – dobra wspólnego (art. 1) oraz niezbywalnej 

godności człowieka (art. 30). Tym samym ingerencja w prawo  
do prywatności na poziomie ustawowym, wykładnia i stosowanie 

przepisów musi uwzględniać wyjątkowy charakter regulacji i wskazane 

wyżej założenia wyprowadzone bezpośrednio z analizowanych norm 

Konstytucji.  
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Prawo do prywatności jako granica prawa do 

informacji publicznej w orzecznictwie sądów 

administracyjnych 

The right to privacy as a border of the right to public information 

in the case law of administrative courts 

 

Abstrakt  

 Prawo do prywatności to wolność od ingerencji w sfery prywatne 

jednostki. Ma ono szczególnie bliski związek z wymogiem poszanowania 

i ochrony godności ludzkiej, dlatego też jest niezbędne  

w demokratycznym państwie. Jednym z aspektów prawa do prywatności 

jest również prawo do ochrony danych osobistych, które oznacza 

wolność jednostki od przymusu ujawniania informacji dotyczących swej 

osoby. Uprawnienia te mogą stanowić granicę dla innych praw i wolności 

zapisanych w Konstytucji, chociażby dla prawa do informacji publicznej. 

 Dostęp do informacji publicznej odgrywa istotną rolę  

w demokratycznym społeczeństwie. Umożliwia uzyskanie informacji  

o ważnych sprawach państwowych, działalności organów władzy 

publicznej, zadaniach publicznych. Prawo dostępu do informacji 

publicznej było i nadal jest rozwijane w orzecznictwie sądów 

administracyjnych. Sądy te odegrały ogromną rolę w ukształtowaniu 

granic ochrony tego prawa. 

Słowa kluczowe:  

prawo do prywatności, informacja publiczna, dostęp do informacji 

publicznej, informacja o osobach pełniących funkcje publiczne, sądy 

administracyjne 
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Abstract 

 The right to privacy is the freedom from interference in the 

private spheres of the individual. It is particularly closely related to the 

requirement to respect and protect human dignity and is therefore 

essential in a democratic state. One of the aspects of the right to privacy 

is also the right to the protection of personal data, which means freedom 

of the individual from coercion to disclose information about himself. 

These freedoms may constitute a border for other rights and freedoms 

enshrined in the Constitution, for example for the right to public 

information. 

 The access to public information plays very important role in 

democratic society. He provides access to information about very 

important public matters, about activities of organs of public authority, 

public duties. The right to access to public information was and is still 

developed in the verdicts of administrative courts. The administrative 

courts played very important role in configuration limits of protection this 

right. 

Key words:  

right to privacy, public information, access to public information, 

information about persons discharging public functions, administrative 

courts 

 

Wstęp 

 Konflikty wartości są naturalne w demokratycznym 

społeczeństwie. Z jednej strony obywatele mają prawo do informacji 

publicznej, czyli do wiadomości o poczynaniach władzy publicznej,  

a z drugiej jednostka ma prawo chronić swoje dane osobowe, swoją 

prywatność. Konflikt między prawem do prywatności a prawem do 

informacji publicznej ujawnił się w orzecznictwie sądów 

administracyjnych, które orzekają o legalności działań administracji 

publicznej. To one finalnie decydują czy daną informacja jest informacją 

publiczną i trzeba ją ujawnić czy jest to sfera prywatna jednostki i należy 

ją zachować w tajemnicy. Można postawić tezę że prawo do prywatności 

stanowi granicę prawa do informacji publicznej.  
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Prawo do autonomii informacyjnej jako element prawa do 

prywatności 

 Prawo do prywatności zagwarantowane w Polsce w art. 47 

Konstytucji RP
1
 to wolność od ingerencji w sfery prywatne jednostki. 

Koncepcja tego prawa zaczęła odgrywać istotniejszą rolę  

w konstytucyjnych regulacjach stosunkowo niedawno
2
. Zdobyła już je-

dnak trwałe miejsce we współczesnych państwach demokratycznych. 

Koncepcja ta odnosi się do różnych sfer życia jednostki. Jednostce 

przyznawane jest prawo do życia własnym życiem układanym według 

własnej woli z ograniczeniem do niezbędnego minimum wszelakiej 

zewnętrznej ingerencji
3
. Takie rozumienie prywatności odnosi się do ży-

cia osobistego, rodzinnego towarzyskiego. Bywa określane jako prawo 

do pozostawania w spokoju. Prywatność odnosi się też do ochrony 

informacji dotyczącej danej osoby i ma zagwarantować pewien stan 

niezależności, w którego zakresie człowiek decyduje samodzielnie o tym 

jakie i komu udzieli informacji o swoim życiu.  

 Wszelkie prawa i wolności konstytucyjne jednostki wywodzą się 

z idei godności człowieka
4
. W wypadku prywatności związek ten jest 

szczególny. Zachowanie przez człowieka godności wymaga 

poszanowania jego sfery czysto osobistej
5
. Jednostka nie może być nara-

żona na konieczność dzielenia się z innymi swoimi przeżyciami, 

doznaniami o charakterze intymnym. 

 Jednym z elementów prawa do prywatności jest prawo do 

autonomii informacyjnej
6
. Autonomia informacyjna jednostki wynika  

                                                      
1
 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. nr 78, poz. 

483. 
2
 J. Królikowski, Art. 47 Konstytucji RP, [w:] (red.) M. Zubik, Konstytucja III 

RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów,  

Warszawa 2011, s. 284.  
3
Orzeczenie TK z dnia 24 czerwca 1997 r., sygn. akt K 21/96, OTK ZU 2/1997, 

poz. 23. 
4
 J. Królikowski, op. cit., s. 285. 

5
Wyrok TK z dnia 12 grudnia 2005 r., sygn. akt K 32/04, OTK ZU 11A/2005, 

poz. 132. 
6
J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego na początku XXI w., Kraków 2004, s. 468.  
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z art. 51 Konstytucji RP, który stanowi w ust. 1, że nikt nie może być 

obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji 

dotyczących jego osoby. W jednym z orzeczeń
7
 Trybunał Konstytucyjny 

stwierdził, że gwarantowana konstytucyjnie ochrona życia prywatnego 

obejmuje także autonomię informacyjną. Oznacza to prawo do 

samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji dotyczących 

swojej osoby. Jednostka ma także prawo do sprawowania kontroli nad 

takimi informacjami, gdy znajdują się w posiadaniu innych podmiotów.  

 W innym orzeczeniu
8
 Trybunał podkreślił, że art. 51 Konstytucji 

RP kładzie nacisk na ochronę jednostki wobec władz publicznych. Ust. 2 

wskazuje na władze publiczne jako podmiot, który jest zobowiązany do 

realizacji tego prawa. Jednakże ust. 1 tegoż art. nie wskazuje 

jednoznacznie podmiotu zobowiązanego do realizacji tego prawa. 

Oznacza to, że dotyczy on wszystkich sytuacji, kiedy jednostka jest 

zobowiązana do ujawnienia informacji o sobie podmiotom zewnętrznym, 

a więc także podmiotów prywatnych. Taka interpretacja zakresu 

autonomii informacyjnej jednostki wynika także z art. 47 Konstytucji RP. 

 Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na dłuższe 

rozważania nad prawem do prywatności i autonomią informacyjną. Skoro 

jednostka nie musi innym podmiotom ujawnić wszystkich informacji 

osobie, to może dojść do konfliktu ochrony autonomii informacyjnej 

jednostki z prawem do informacji publicznej.  

Prawo do informacji publicznej 

 Prawo do informacji publicznej wynika z art. 61 Konstytucji RP. 

Jest ono również zagwarantowane ustawowo. Zgodnie bowiem z art. 1 

ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
9
 każda informacja  

o sprawach publicznych jest informacją publiczną i podlega 

udostępnieniu  na  zasadach  i trybie określonych we wskazanej ustawie. 

 Dzięki takiej regulacji obywatele mogą uzyskać pełny dostęp do 

informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób 

                                                      
7
Wyrok TK z dnia 20 listopada 2002 r., sygn. akt K 41/02, OTK ZU 6A/2002, 

poz. 83. 
8
Wyrok TK z dnia 19 lutego 2002 r., sygn. akt U 3/01, OTK ZU 1A/2002, poz. 

3. 
9
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, tekst 

jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1764. 
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pełniących funkcje publiczne
10

. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie 

informacji o działalności organów samorządu gospodarczego  

i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych  

w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej  

i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. 

 Wgląd do tych informacji jest warunkiem świadomego 

uczestnictwa obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć władczych oraz 

umożliwia efektywną kontrolę obywatelską działań podejmowanych 

przez organy władzy publicznej
11

. Powiada się, że w demokratycznym 

społeczeństwie podstawowym prawem jest wiedzieć i być 

informowanym o tym, co i dlaczego czynią władze publiczne. 

 Treścią konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej 

jest obowiązek udzielania informacji o działalności organów publicznych 

oraz o osobach pełniących funkcję publiczne
12

. Obowiązek ten obejmuje 

wszystkie aspekty działalności publicznej, czyli kompetencje 

poszczególnych organów, ich strukturę wewnętrzną, wykonywane 

działania, zależności w stosunku do innego organu, treści 

podejmowanych decyzji i wystąpień, gospodarkę finansową, informacje  

o posiadanym mieniu, a także wszelkie dane teleadresowe. Obowiązek 

udzielenia informacji rozciąga się także na osoby pełniące funkcje 

publiczne. W tym zakresie jest możliwe uzyskanie wiedzy na temat osób, 

które decydują bezpośrednio o sprawach należących do właściwości 

danego organu. W zakresie pełnionej funkcji osoby takie nie korzystają  

z pełnej ochrony swoich danych osobowych
13

. 

 Nie wszystkie jednak informacje powinny być publicznie 

dostępne. Dostęp do informacji publicznej nie ma charakteru absolutnego 

i musi podlegać ograniczeniom. Art. 61 ust. 3 Konstytucji RP wprowadza 

klauzulę limitacyjną dla prawa do informacji publicznej Ograniczenie 

prawa do uzyskania informacji może nastąpić m.in. na ze względu na 

określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób. Dostęp do 

                                                      
10

 J. Oniszczuk, op. cit., s. 490. 
11

 A. Surówka, Prawo dostępu do informacji publicznej w orzecznictwie sądów 

administracyjnych, [w:] Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 3, 2013 r., s. 161. 
12

Ibidem, s. 153. 
13

 B. Banaszak, K. Wygoda, Pojęcie funkcji publicznej jako przesłanka 

modyfikująca zakres ochrony danych osobowych, [w:] Ochrona danych 

osobowych wczoraj, dziś, jutro, Publikacja Biura Generalnego Inspektora 

Danych Osobowych, Warszawa 2006, s. 64. 
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informacji publicznej musi być skorelowany z ochroną prawa do 

prywatności oraz ochroną autonomii informacyjnej jednostki. 

Jednocześnie prawa te stanowią podstawę do ograniczenia prawa dostępu 

do informacji o działalności organów władzy publicznej i osób 

pełniących funkcje publiczne. Takie obostrzenia muszą jednak także 

spełniać wymogi konieczności, niezbędności i proporcjonalności 

wynikające z art. 31 ust. 3 Konstytucji, który stosujemy pomocniczo  

w zakresie nieregulowanym przez 61 ust. 3 Konstytucji
14

. 

 Ramy niniejszego artykułu nie pozwalają na dłuższe rozważania 

nad prawem do informacji publicznej. Jednakże już z powyższych 

rozważań wyłania się potencjalny konflikt wartości. W zakresie 

ujawnienia danych osobowych osób pełniących funkcję publiczne może 

dojść do kolizji prawa do autonomii informacyjnej jednostki z prawem do 

informacji publicznej. Niniejszej opracowanie przedstawia dwa skrajne 

różne sposoby rozwiązania tego problemu w orzecznictwie sądów 

administracyjnych. 

Sprawa umów zawieranych przez ekspertów z Kancelarią 

Prezydenta RP 

 Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku
15

 z dnia 25 kwietnia 

2014 r. uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie i oddalił skargę. Sprawa dotyczyła 

niniejszego stanu faktycznego. 

 Wnioskodawca zwrócił się do Kancelarii Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej o udostępnienie informacji publicznej  

w postaci: kserokopii (skanu) umów, ewentualnie także aneksów do tych 

umów, faktur lub rachunków wystawionych do tych umów, na podstawie 

których Kancelaria Prezydenta RP zamówiła wykonanie opinii  

i ekspertyz prawnych w zakresie m.in.: projektu ustawy o zmianie 

niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń 

społecznych, opinii do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw 

związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych  

w zakresie dotyczącym zgodności z Konstytucją RP. 

                                                      
14

Wyrok TK z dnia 20 marca 2006 r., sygn. akt K 17/05, OTK ZU 3A/2006, poz. 

30. 
15

 Wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn. akt I OSK 2499/13, LEX nr 

1463584. 
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 Realizując wniosek Kancelaria Prezydenta RP przekazała 

skarżącemu żądane dokumenty wraz z rachunkami, informując ponadto, 

że do przedmiotowych umów nie zawierano aneksów. 

 Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej decyzją 

administracyjną odmówił skarżącemu udostępnienia informacji 

publicznej w zakresie udostępnienia danych osobowych wykonawców 

umowy o dzieło (autorów ekspertyz). 

 W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że odmowa 

udostępnienia informacji publicznej w zakresie danych osobowych 

wykonawców wymienionych we wniosku opinii i ekspertyz uzasadniona 

jest ze względu na ochronę prawa do prywatności, a w szczególności 

ochronę danych osobowych tych osób. Organ podniósł, że w zakresie 

żądania wnioskodawcy znalazły się dane osobowe autorów opinii  

i ekspertyz, w szczególności ich imiona i nazwiska. Osoby te nie pełnią 

funkcji publicznych. Podniesiono, że autorom, na podstawie wskazanych 

umów o dzieło Kancelaria Prezydenta RP nie powierzyła wykonania 

jakichkolwiek zadań publicznych. Z uwagi na toautorom opinii 

przysługuje pełna ochrona prawa do prywatności. Normy kolizyjne 

zastosowane w tym przypadku wskazują na pierwszeństwo ochrony 

danych osobowych autorów. 

 Po ponownym rozpatrzeniu sprawy organ decyzją 

administracyjną organ utrzymał w mocy swoją poprzednią decyzję. 

 Na tę decyzję skargę do WSA w Warszawie wniósł 

wnioskodawca. Wyrokiem
16

 z dnia 17 października 2012 r., sygn. akt:  

II SA/Wa 1296/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

uchylił zaskarżoną decyzję ze względów proceduralnych. 

 Wykonując wskazany wyrok Szef Kancelarii Prezydenta RP 

wydał kolejną decyzję administracyjną, w której podtrzymał swoje 

dotychczasowe poglądy. 

 Wnioskodawca ponownie wniósł skargę do WSA.  

W uzasadnieniu skargi skarżący podniósł, że nie wszystkie kategorie 

danych wyszczególnionych w decyzji organu stanowią dane osobowe  

                                                      
16

 Wyrok WSA z 17 października 2012 r., sygn. akt: II SA/Wa 1296/12, LEX nr 

1241567. 
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w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych
17

. Zdaniem skarżą-

cego takimi danymi nie są imiona i nazwiska wykonawców umów  

o dzieło, gdyż zarówno pracownicy, jak i osoby wykonujące umowy 

cywilnoprawne związane są formalnoprawną więzią z podmiotem 

publicznym, wykonują na jego rzecz określone zadanie i pobierają z tego 

tytułu wynagrodzenie z pieniędzy publicznych. Skarżący stwierdził, że 

bez podania imion i nazwisk wykonawców umów o dzieło nie ma 

możliwości sprawdzenia czy podobne umowy nie były już wcześniej 

zawierane z tymi samymi osobami. Stwierdził również, że identyfikacja 

osób, które wykonują za środki publiczne określone zadania jest 

niezbędna dla istnienia konstytucyjnego prawa do informacji. 

 W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie  

i podtrzymał swoją dotychczasową argumentację faktyczną i prawną. 

 WSA w Warszawie w wyroku
18

 z dnia 2 lipca 2013 r. zgodził się 

ze skarżącym i uchylił zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu wskazał, że 

istota systemu społecznej kontroli działalności organów administracji 

publicznej przy tego rodzaju żądaniach, jak w przedmiotowej sprawie, 

sprowadza się do możliwości sprawdzenia przy pomocy jakich ekspertów 

dany organ władzy publicznej realizuje powierzone mu prerogatywy  

i odpowiedzi na pytanie, czy grono ekspertów jest stałe, niezależnie od 

dziedziny, której ekspertyza dotyczy, czy też eksperci dobierani są 

zgodnie z obszarem ich zainteresowań badawczych bądź też według 

jeszcze innych kryteriów. Tylko możliwość poznania wszystkich 

ekspertów umożliwia taką kontrolę w jak najszerszym wymiarze. 

Zdaniem sądu prawo do uzyskania informacji publicznej w postaci imion 

i nazwisk autorów ekspertyz i opinii sporządzanych na zlecenie 

Kancelarii Prezydenta RP nie podlega ograniczeniom ze względu na 

prywatność tych osób. 

 Od wyroku tego organ złożył skargę kasacyjną do NSA. NSA zaś 

przyjął całkowicie odmienne stanowisko. Jego zdaniem przede 

wszystkim należy zwrócić uwagę na treść art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie 

do informacji publicznej, zgodnie z którym przepisy tej ustawy nie 

naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb 

dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. 

                                                      
17

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst 

jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922. 
18

 Wyrok WSA z dnia 2 lipca 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 596/13, LEX nr 

1351896. 
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 Dane osobowe stanowią informację zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy 

o ochronie danych osobowych. Jest to informacja dotycząca 

zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 

Informacja ta ma charakter informacji publicznej, o ile jest informacją  

o osobach sprawujących funkcje w podmiotach określonych w art. 4  

ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, tj. w podmiotach 

wykonujących zadania publiczne (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy  

o dostępie do informacji publicznej). W tym zakresie ustawa o dostępie 

do informacji publicznej nie narusza przepisów ustawy o ochronie 

danych osobowych.  

 Zdaniem NSA nie ma przy tym podstaw, aby przyjmować jako 

założenie, że przepisy ustawy o ochronie danych osobowych mają 

charakter szczególny w stosunku do ustawy o dostępie do informacji 

publicznej, a w konsekwencji, że przysługuje im pierwszeństwo, bądź 

odwrotnie. W orzecznictwie
19

NSA wykształcił się pogląd, że obie ustawy 

stanowią równorzędne akty prawne i w każdej sprawie konieczne staje 

się wyważenie możliwości realizacji prawa do informacji publicznej  

w sytuacji, gdy w tej informacji zawarte są jednocześnie dane osobowe.  

Z przepisów wymienionych ustaw nie można wyprowadzić generalnego 

zakazu udostępnienia informacji publicznej, w treści której figurują 

określone dane osobowe. 

 W konsekwencji, zdaniem NSA, należy przyjąć, że prawo do 

informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie udostępnienia 

danych osobowych, chyba że chodzi informację o osobach pełniących 

funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym  

o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz w przypadku, gdy 

osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. 

 W ocenie NSA autorzy umów o dzieło podpisanych z Kancelarią 

Prezydenta RP nie są osobami pełniącymi funkcje publiczne lub osobami 

mającymi związek z pełnieniem tych funkcji w rozumieniu art. 5 ust. 2 

zdanie drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przy wykładni 

powyższych pojęć użytych w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej należy posiłkować się treścią art. 115 § 19 i § 13 k.k.
20

, tj. 

                                                      
19

 Wyrok NSA z dnia 5 marca 2013 r., sygn. akt I OSK 2872/12, LEX nr 

1339625. 
20

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, tekst jednolity: Dz.U. z 2017 

r., poz. 2204. 
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treścią przepisów, które w polskim systemie prawa definiują pojęcie 

„osoby pełniącej funkcje publiczne”. 

 Umowy o dzieło zawierane przez Szefa Kancelarii Prezydenta 

RP z ekspertami prezentującymi swoje opinie w przedmiocie 

ewentualnych zmian legislacyjnych związanych z systemem ubezpieczeń 

społecznych nie czyniły z autorów tych opinii osób pełniących funkcje 

publiczne, gdyż osoby te we wskazanym zakresie nie tylko nie działały  

w ramach instytucji publicznej, lecz i ponad wszelką wątpliwość nie 

przysługiwał im z tytułu przygotowania opinii jakikolwiek zakres 

kompetencji decyzyjnej (zwłaszcza w ramach instytucji publicznej). 

 W konsekwencji NSA uchylił wyrok WSA i oddalił skargę. 

Orzeczenie to spotkało się z krytyką w doktrynie
21

. NSA nietrafnie przy-

jął założenie, że ujawnić można jedynie te dane osobowe, które dotyczą 

osób o statusie funkcjonariusza publicznego lub podobnym. Dostęp do 

informacji publicznej jest natomiast ważnym elementem społeczeństwa 

demokratycznego. Ograniczenie tego prawa może nastąpić tylko  

w wyjątkowych wypadkach. Kontrola społeczna i prawo wpływu na 

działalność organów państwa są nierozerwalnie związane z kontrolą 

wydatków publicznych. Obywatele godzą się ponosić ciężary publiczne, 

w zamian powinni mieć realną możliwość kontroli ich wydatkowania. 

Kwestia podania imienia i nazwiska osób, które zawarły umowę 

cywilnoprawną z podmiotem publicznym jest elementem kontroli 

wydatkowania środków publicznych. Wniosek taki nie służy 

zaspokajaniu ciekowości wnioskodawcy, kto pracuje na rzecz 

określonego podmiotu, a jest elementem kontroli wydatkowania środków 

publicznych. Osoby zawierające takie umowy z organami administracji 

publicznej i otrzymujące z tego tytułu wynagrodzenie, powinny liczyć się 

z możliwością ujawnienia ich personaliów opinii publicznej. Opinia 

publiczna ma także w ten sposób się przekonać, czy eksperci są 

rzeczywiście kompetentnymi osobami w danej dziedzinie, co także jest 

elementem społecznej kontroli działalności administracji. 

 Wydaje się, że wyrok NSA jest nietrafny. Należy zgodzić się  

z przedstawioną powyżej glosą. Osoba, która otrzymuje publiczne 

pieniądze, powinna liczyć się z możliwością ujawnienia jej nazwiska dla 

celów kontroli wydatkowania pieniędzy publicznych.  

                                                      
21

 P. Szustakiewicz, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 

dnia 25 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I OSK 2499/13), Zeszyty Naukowe 

Sądownictwa Administracyjnego nr 5, 2015 r., s. 178-179. 
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Sprawa ekspertów opiniujących nową podstawę programową 

 Wyrokiem
22

 z dnia 20 września 2017 r. WSA w Warszawie uchy-

lił zaskarżoną decyzję w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji 

publicznej. Wyrok ten jest nieprawomocny. Sprawa dotyczyła 

niniejszego stanu faktycznego. 

 Postępowanie w sprawie zainicjował wnioskodawca, który 

pismem przesłanym drogą elektroniczną z dnia 7 listopada 2016 roku do 

Ministra Edukacji Narodowej, zwrócił się o udostępnienie informacji 

publicznej wymienionej w siedmiu punktach. 

 Minister Edukacji Narodowej odmówił wnioskodawcy, 

udostępnienia informacji publicznej w zakresie wskazanym w pkt. 4 

wniosku tj. podania nazwisk osób, które pracowały w zespołach, których 

nazwy i liderzy wymienieni są na stronie internetowej tj. twórcy nowej 

podstawy programowej. 

 Zdaniem organu osoby, których dotyczył wniosek  

o udostępnienie imion i nazwisk w trybie ustawy, nie pełnią funkcji 

publicznych, a dane te należą do sfery prywatności tych osób, to 

udostępnienie w trybie ustawy musi spotkać się z odmową udzieloną  

w drodze decyzji administracyjnej. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy 

organ utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. 

 Wnioskodawca od powyższej decyzji wniósł skargę do WSA  

w Warszawie. Podniósł w niej, że sporządzanie opinii na rzecz organu 

administracji publicznej nie należy do sfery prywatnej osób, które takie 

opinie sporządzają, a zatem należy ujawnić ich personalia. Organ  

w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie. 

 Zdaniem WSA istotą sporu jest definicja pojęcia osoby pełniącej 

funkcję publiczną. Najprostszym wyjaśnieniem powyższego 

sformułowanie jest przyjęcie, że osoba, aby mogła być uznana za 

pełniącą funkcję publiczną, musi w ramach instytucji publicznej 

realizować w pewnym zakresie nałożone na tę instytucję zadania 

publiczne, z wyłączeniem stanowisk usługowych i technicznych. 

                                                      
22

 Wyrok WSA z dnia 20 września 2017 r., sygn. akt II SA/Wa 735/17, LEX nr 

2355006. 
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 WSA wskazał, że zgodnie z orzecznictwem
23

 NSA pojęcie osoby 

pełniącej funkcję publiczną ma w rozumieniu ustawy o dostępie do 

informacji publicznej autonomiczne i szersze znaczenie niż w art. 115  

§ 13 i 19 k.k. Użyte w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną obejmuje bowiem 

każdą osobę, która ma wpływ na kształtowanie spraw publicznych  

w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, tj. 

na sferę publiczną. Taka wykładnia odpowiada intencjom twórców tej 

ustawy oraz najpełniej urzeczywistnia dyrektywę konstytucyjną 

wynikającą z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP. 

 Zdaniem WSA w orzecznictwie
24

 NSA w ostatnich latach po-

jawia się tendencja do rozszerzania kręgu osób, traktowanych jako osoby 

pełniące funkcje publiczne. We wskazanym orzeczeniu NSA doszedł do 

wniosku, że osoba kupująca nieruchomość od Skarbu Państwa, co 

prowadzi do zubożenia zasobu nieruchomości w jego własności, wpływa 

na sprawę publiczną tj. gospodarkę nieruchomościami publicznymi.  

W tym zatem aspekcie jest to osoba pełniącą funkcję publiczną. 

 W uzasadnieniu skarżonej decyzji organ sam przyznał, że osoby 

będące obiektem zainteresowania wnioskodawcy, sporządziły część 

założeń podstawy programowej. To zaś, według WSA, świadczy o tym, 

że osoby których dotyczy wniosek, miały (choćby minimalny) wpływ na 

kształtowanie sprawy publicznej, jaką jest przygotowywanie założeń do 

podstawy programowej. 

 WSA podzielił ujawniający się w orzecznictwie
25

 sądów admini-

stracyjnych pogląd, że przy kolizji prawa do informacji publicznej  

z prawem do ochrony danych osobowych, należy przyznać priorytet 

prawu do informacji publicznej zważywszy na to, że w ramach 

gospodarki rynkowej nie istnieje przymus zawierania umów  

z podmiotami publicznymi. Dane osobowe osób, z którymi zawarto 

umowy, umożliwiają bowiem ocenę tego, czy realizację umowy organ 

powierzył osobom posiadającym odpowiednią wiedzę i umiejętności 

pozwalające na jej wykonanie, a sama umowa nie była w istocie 

                                                      
23

 Wyrok NSA z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt I OSK 3217/14, LEX nr 

2082609. 
24

 Wyrok NSA z dnia 19 grudnia 2016 r., sygn. akt I OSK 2060/16, LEX nr 

2227584. 
25

 Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 4 września 2013 r., sygn. akt II SA/Gd 447/13, 

LEX nr 1539075. 
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zakamuflowanym sposobem nieuprawnionego przepływu środków 

publicznych do osób prywatnych. Nadto przez sam fakt zawarcia takiej 

umowy z podmiotem publicznym osoba fizyczna pozbawia się częściowo 

prawa do prywatności. Jeśli zatem umowa cywilnoprawna dotyczy 

wydatkowania publicznych środków, to osoba zawierająca taką umowę, 

powinna mieć świadomość, że w takiej sytuacji jej imię i nazwisko mogą 

zostać ujawnione. 

 Sąd podkreślił, że brak też jest racjonalnych przesłanek 

uzasadniających utajnianie imion i nazwisk osób, które w wyniku 

realizacji zawartych z organem państwowym umów cywilno-prawnych, 

mają wpływ na treść decyzji o charakterze ogólnospołecznym. Dla takich 

osób nie powinno być niczym wstydliwym (dotyczącym sfery intymności 

czy życia rodzinnego), że współdziałają z centralnym organem 

administracji publicznej, wspomagając go przy realizacji jego 

konstytucyjnych powinności. 

 W konsekwencji WSA uchylił decyzję Ministra Edukacji 

Narodowej w przedmiocie odmowy udzielenia dostępu do informacji 

publicznej. Jest to zatem skrajnie odmienne stanowisko niż 

zaprezentował NSA w sprawie omówionej powyżej. Wyrok WSA należy 

uznać za trafny. Osoba, która otrzymuje publiczne pieniądze, powinna 

liczyć się z możliwością ujawnienia jej nazwiska dla celów kontroli 

wydatkowania pieniędzy publicznych 

Wnioski 

 Podsumowując, należy uznać, że sądy administracyjne w bardzo 

podobnych sprawach wydają sprzeczne ze sobą orzeczenia, co nie sprzyja 

ochronie praw i wolności jednostki. NSA we wskazanej sprawie definiuje 

osobę pełniącą funkcje publiczne wąsko (jakikolwiek zakres kompetencji 

decyzyjnej), a WSA w Warszawie powołując się przy tym na 

orzecznictwo NSA szeroko (obejmuje bowiem każdą osobę, która ma 

wpływ na kształtowanie spraw publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 

ustawy o dostępie do informacji publicznej). Obywatel nie jest w stanie 

przewidzieć jakie orzeczenie wyda sąd administracyjny w podobnych 

sprawach.  

 Orzecznictwo sądów administracyjnych ukazuje konflikt dwóch 

istotnych wartości zapisanych w Konstytucji RP tj. prawa do prywatności 

i prawa do informacji publicznej. Prawo do prywatności okazuje się być 
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granicą prawa do informacji publicznej. Pytanie tylko brzmi, czy ta 

granica jest prawidłowo zakreślana przez sądy. 

 Wydaje się, że w przedstawionych sprawach pierwszeństwo ma 

dostęp do informacji publicznej. Ekspert, pracujący dla ministerstwa czy 

Kancelarii Prezydenta RP, powinien liczyć się z możliwością ujawnienia 

jego nazwiska, aby skontrolować wydawanie publicznych pieniędzy. Sam 

fakt wydania tych pieniędzy jest informacją publiczną. Obywatele muszą 

mieć możliwość skontrolowania kim jest dany ekspert, czy ma 

odpowiednie kompetencje czy nie doszło do konfliktu interesów. Sądy 

administracyjne powinny umożliwić obywatelom taką kontrolę. 
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Wpływ nowelizacji dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/13/UE o audiowizualnych 

usługach medialnych na wolność wypowiedzi 

Impact of the amendment of Directive 2010/13 / EU of the 

European Parliament and of the Council on audiovisual media 

services on freedom of expression 

 

Abstrakt 

 W związku z rosnącym zintegrowaniem usług audiowizualnych 

telewizyjnych i internetowych, UE zaproponowała nowelizację 

dyrektywy 2010/13/UE w sprawie audiowizualnych usług medialnych, 

która koncentruje się na trzech głównych zagadnieniach tj. rozszerza 

działanie dyrektywy na kanały internetowe  wprowadza kary finansowe 

za używanie mowy nienawiści oraz rozszerza definicję działalności 

szkodliwej.  

 Działania te reglamentują wolność słowa, zapewnioną w Karcie 

Praw Podstawowych oraz w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

Przede wszystkim dyrektywa zrównuje audiowizualne usługi telewizyjne 

z usługami świadczonymi przez Internet. Ponadto, dyrektywa wprowadza 

szeroką definicję mowy nienawiści, nie uwzględniając przy tym 

charakteru wypowiedzi jednostki oraz aspektu kulturowego i zwyczajów 

w danym państwie. Dyrektywa rozszerza także pojęcie działalności 

szkodliwej, zgodnie z którą platformy udostępniające filmy wideo 

powinny podejmować działania mające na celu ochronę dzieci przed 

programami o szkodliwej treści, co sprowadza się do stosowania 

oprogramowani filtrujących, które nie są w stanie odróżnić informacji, 

które mogą być pomocne od informacji, które mogą być szkodliwe.   

 De lege ferenda, należy zastanowić się czy Państwa 

Czlonkowskie we własnym zakresie nie powinny regulować powyższych 
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kwestii, a urzędy międzynarodowej współpracy np. Europol powinny 

monitorować i zapobiegać przestępstwom związanym z wykorzystaniem 

usług audiowizualnych. 

Słowa kluczowe:  

usługi audiowizualne  dyrektywa o audiowizualnych usługach 

medialnych  wolność słowa  mowa nienawiści 

Abstract 

 In connection with growing integration of television and online 

audiovisual services, the EU has proposed amending Directive 2010/13/ 

EU on audiovisual media services, which focuses on three main issues, 

i.e. extends the operation of the Directive to online channels; introduces 

financial penalties for the use of hate speech and extends the definition of 

harmful activity.  

 These actions restrict the freedom of speech provided in the 

Charter of Fundamental Rights and in the European Convention on 

Human Rights. Firstly, the directive equates audiovisual television 

services with services provided via the Internet. In addition, the Directive 

introduces a broad definition of hate speech, without taking into account 

the nature of the expression of the individual and the cultural aspect and 

customs in a given country. The Directive also extends the notion of 

harmful activity, according to which platforms providing video should 

undertake activities aimed at protecting children from programs with 

harmful content, which amounts to the use of filtering software that can 

not distinguish information that can be helpful from information that can 

be harmful.  

 De lege ferenda, it should be considered whether Member States 

should not regulate the above issues themselves, and international 

cooperation offices, eg Europol, should monitor and prevent offenses 

related to the use of audiovisual services. 

Key words:  

audiovisual services; directive on audiovisual media services; freedom of 

speech; hate speech 

 

1. Wprowadzenie 

 Usługa audiowizualna to świadczenie wykonywane, zwykle za 

wynagrodzeniem, w celu dostarczenia odbiorcom audycji: 
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informacyjnych, rozrywkowych lub edukacyjnych. Definicja została 

zaczerpnięta z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE 

w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotycząca 

wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (zwana dalej 

dyrektywą o  audiowizualnych usługach medialnych
1
) z dnia 10 maja 

2010 r. Powyższy akt prawny ujednolicił poprzednią dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/65/WE
2
 oraz uchylił Dyrektywę 

85/552/EWG
3
.  

 25 maja 2016 r. Komisja Europejska wystąpiła z wnioskiem  

o zmianę przedmiotowej dyrektywy. Celem nowelizacji było wskazanie 

obszarów, wymagających aktualizacji, w celu uwzględnienia zmian 

zachodzących na rynku, wśród konsumentów oraz zmian 

technologicznych. Podstawą dyrektywy o  audiowizualnych usługach 

medialnych są uprawnienia UE do koordynowania przepisów państw 

członkowskich w celu urzeczywistnienia swobody świadczenia usług na 

rynku wewnętrznym (art. 53 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej
4
, dalej TFUE w związku z art. 62 TFUE). 

 Rynek usług audiowizualnych zmienia się w szybkim tempie  

w związku z rosnącym zintegrowaniem telewizji oraz usług 

dystrybuowanych przez Internet. Nadawcy rozszerzają swoją działalność 

w  Internecie, a nowe podmioty na rynku oferujące treści audiowizualne 

                                                      
1
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 

2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących 

świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych 

usługach medialnych) (wersja ujednolicona) (Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 95, str. 

1 z późn. zm.). 
2
 Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 

2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji 

niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności 

transmisyjne (Dz. U. UE. L 332 z 18.12.2007). 
3

 Dyrektywa 89/552/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 

października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących 

świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych 

usługach medialnych) (Dz. U. UE. L. z 1989 r. Nr 298, str. 23 z późn. zm.). 
4

 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 01.05.2004, 

(Dz.U.2004.90.864/2). 
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online (np. dostawcy usług wideo na żądanie i platformy udostępniania 

plików wideo) rosną w siłę i konkurują o tych samych odbiorców. 

Jednak, rozpowszechnianie telewizyjne, usługi wideo na żądanie i treści 

tworzone przez użytkowników podlegają różnym przepisom, 

zróżnicowany jest też w nich poziom ochrony konsumentów
5
. Odpowie-

dzią na rosnące zmiany technologiczne było opracowanie strategii 

jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, która wskazywała na 

konieczność zaktualizowania przepisów do zmian technologicznych, 

zachodzących na rynku usług audiowizualnych
6
. Ponadto, w rezolucji  

z dnia 19 stycznia 2016 r. W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfro-

wym
7
,  Parlament Europejski przedstawił swoje oczekiwania w związku  

z aktualizowaniem przepisów dyrektywy. Konieczność zmian została 

również sygnalizowana w rezolucji z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie 

telewizji hybrydowej
8
 i w dniu 12 marca 2014 r. w rezolucji w sprawie 

przygotowania do nadejścia w pełni zintegrowanych mediów 

audiowizualnych
9
. 

 Zaproponowane zmiany koncentrują się na trzech obszarach. 

Pierwszym z nich jest rozszerzenie zakresu dyrektywy nie tylko kanały 

telewizyjne czy internetowe ale również platformy udostępniające filmy 

np. Youtube czy oferujące filmy na żądanie np. Showmax czy Netfix. Po 

drugie, na firmy internetowe mogą liczyć się z dotkliwymi karami 

finansowymi nakładanymi przez rządy, jeżeli nie usuną one ze swoich 

stron treści uznanych np. za mowę nienawiści. Po trzecie dyrektywa 

                                                      
5

 Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

zmieniająca dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych 

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze 

względu na zmianę sytuacji na rynku, s. 4 
6
 Komunikat Komisji, Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, z dnia 

6 maja 2015 r., COM (2015) 192 final, http://ec.europa.eu/priorities/digital-

single-market/docs/dsm-communication_en.pdf 
7
 Sprawozdanie w sprawie, W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym, 

(P8_TA(2016)0009). 
8
 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie telewizji 

hybrydowej (2012/2300(INI)). 
9
 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie 

przygotowania do nadejścia w pełni zintegrowanych mediów audiowizualnych 

(2013/2180(INI)). 
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poszerza zakres pojęcia działalność szkodliwa co może wiązać się  

z cenzurowaniem niektórych treści
10

. 

 Zdaniem autorki takie zmiany w istotny sposób naruszają 

wolność słowa. W pracy, autorka wykaże że niektóre z proponowanych 

zmian naruszają prawo do wolności słowa, których UE i państwa 

członkowskie, zgodnie z Kartą Praw Podstawowych UE, zobowiązane są 

chronić. W artykule zostaną przedstawione również proponowane 

rozwiązania alternatywne, które zgodnie z zasadą proporcjonalności, 

pomogą zachować równowagę pomiędzy wolnością słowa, a ochroną 

praw obywateli UE.  

2. Miejsce wolności słowa w prawie międzynarodowym 

 Karta Praw Podstawowych
11

 (dalej KKP) w art. 11 gwarantuje 

prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania 

poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez 

ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. 

Ponadto, KKP gwarantuje wolność i pluralizm mediów. EPP odpowiada 

standardowi wyznaczonemu przez Europejską Konwencję Praw 

Człowieka (dalej EKPCz)
12

. W art. 10 EKPCz wskazano, że każdy ma 

prawo do wolności wyrażania opinii. Podobnie jak w EPP każdy ma 

prawo do posiadania oraz otrzymywania i przekazywania informacji  

i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice 

państwowe.  

 W sprawie Handyside
13

, Europejski Trybunał Praw Człowieka 

(dalej ETPCz) skonstatował, że swoboda wypowiedzi jest jednym  

                                                      
10

 E. Simon, Recommendation for the reform of Audiovisual Media Services 

Directives, 

https://drive.google.com/file/d/0B07ejuhu6mZ5Zk5aUGJyTmt5OWM/view, 

[dostęp: 19-03-2018, 22:05] 
11

 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. U. UE. C. z 2007 r. Nr 303, 

str. 1 z późn. zm.). 
12

 Konwencja O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH 

WOLNOŚCI sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona 

następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2. (Dz. U. z 

1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.). 
13

 Wyrok ETPCz z dnia 07.12.1976, Handyside przeciwko Wielkiej Brytanii, 

skarga nr 5493/72 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:-

[%22695376%22],%22itemid%22:[%22001-57499%22]} [dostep: 19-03-2018, 

22:42] 
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z filarów demokratycznego społeczeństwa, podstawą jego rozwoju 

i  warunkiem samorealizacji jednostki. Nie może obejmować tylko 

informacji i poglądów przychylnych, nieszkodliwych czy obojętnych, ale 

musi uwzględniać również takie, które obrażają, oburzają lub 

wprowadzają niepokój w państwie lub w społeczeństwie. Takie są 

wymagania pluralizmu, tolerancji i  otwartości, bez których 

demokratyczne społeczeństwo nie istnieje
14

. 

 Z kolei w sprawie Sunday Times przeciwko Wielkiej Brytanii
15

, 

sędziowie wypowiedzieli się w sprawie wzajemnego stosunku ustępu 

1 i 2 art. 10 podkreślając, iż w tym przypadku nie chodzi o konflikt 

równorzędnych pryncypiów, lecz punktem wyjścia dla każdej 

interpretacji musi być założenie dominującej pozycji swobody 

wypowiedzi  ograniczenia muszą więc być wąsko interpretowane co 

oznacza, że nie wystarczy powołanie się na możliwość sięgnięcia do 

wskazanych Konwencją ograniczeń i założenie, iż swoboda wypowiedzi 

nie jest absolutna
16

. 

 Jeżeli chodzi o przepisy nowelizujące dyrektywę, powinny być 

one zgodne z zasadą proporcjonalności
17

 oraz pomocniczości
18

. Zasada 

                                                      
14

 T. Jurczyk, Wolności wynikające z Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Karty Praw Podstawowych. [w:] 

Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 

[online]. Oficyna, 2018-01-16 22:13 [dostęp: 2018-03-19 22:46]. Dostępny w 

Internecie: https://sip.lex.pl/#/monograph/369202212/261912 
15

 The Sunday Times v United Kingdom (Series A No 30), European Court of 

Human Rights (1979-80) 2 EHRR 245, 26 APRIL 1979 
16

 E Nowińska, Ochrona wolności wypowiedzi w Konwencji Rady Europy o 

ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, [w:] Wolność wypowiedzi 

prasowej [online]. Oficyna, 2018-01-16 22:53 [dostęp: 2018-03-19 22:55]. 

Dostępny w Internecie: https://sip.lex.pl/#/monograph/369161846/5 
17

 Zgodnie z zasadą proporcjonalności zakres i forma działania Unii nie 

wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów, patrz J. 

Barcik, A. Wentowska, Prawo Unii Europejskiej, Studia Prawnicze, Warszawa 

2014. 
18

 Zgodnie z zasadą pomocniczości, w dziedzinach, które nie należą do jej 

wyłącznej kompetencji, Unia Europejska podejmuje działania tylko wówczas i 

tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać 

osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie, zarówno na 

poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na 

rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich 

osiągnięcie na poziomie Unii patrz J. Barcik, A.Wentowska, op.cit. 
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proporcjonalności, stanowiąca zasadę ogólną prawa wspólnotowego, jest 

stosowana we wszystkich państwach członkowskich w sprawach 

związanych z prawem wspólnotowym
19

. Kryteria jej zastosowania okre-

ślone są przez Trybunał Sprawiedliwości, choćby w orze-

czeniu  Handelsgesellschaft  w którym proporcjonalność zaliczona 

została do zasad ogólnych prawa wspólnotowego
20

. Z kolei zasada pomo-

cniczości została oficjalnie ustanowiona na mocy Traktatu z Maastricht
21

 

i zapisana w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską (TWE). 

Cel zasady pomocniczości polega na przyznaniu pewnej niezależności 

władzom niższej instancji wobec władz wyższego szczebla,  

w szczególności władzom lokalnym wobec władz centralnych. Chodzi tu 

zatem o dzielenie się kompetencjami między różnymi szczeblami władzy, 

co jest zasadą leżącą u podstaw instytucjonalnych państw o strukturze 

federalnej. W kontekście Unii Europejskiej zasada pomocniczości służy 

jako kryterium regulujące wykonywanie kompetencji niewyłącznych 

Unii. Wyklucza ona interwencję Unii w sprawach, które mogą zostać 

skutecznie uregulowane przez państwa członkowskie na szczeblu 

centralnym, regionalnym lub lokalnym, oraz legitymizuje wykonywanie 

przez Unię uprawnień w sytuacji, gdy państwa członkowskie nie są  

w stanie w wystarczający sposób osiągnąć celów proponowanego 

                                                      
19

 A. Frąckowiak-Adamska,  Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód 

rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, [online][dostęp: 2018-03-19]. 

Dostępny w Internecie: https://sip.lex.pl/#/monograph/369194652/10 
20

 Spr. 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr- und 

Vorratsstelle für Getrei-de und Futtermittel [1970] Zb. Orz. 1125. W sprawie tej 

sąd niemiecki zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym, czy wspólnotowy system 

depozytów nie narusza praw podstawowych gwarantowanych przez konstytucję 

niemiecką, w tym zasady proporcjonalności. Trybunał zaznaczył na wstępie, że 

instytucje wspólnotowe nie są związane konstytucyjnymi zasadami krajowymi, 

co nie oznacza jednak, że prawo wspólnotowe nie może zawierać zasad 

analogicznych. Stwierdził następnie, że poszanowanie praw o fundamentalnym 

charakterze wskazanych przez sąd niemiecki (a zatem również zasady 

proporcjonalności) stanowi integralną część zasad ogólnych prawa 

wspólnotowego. Po takim wstępie, zbadał, czy system depozytów nie jest 

„nadmiernym obciążeniem dla handlu”. Jak widać, zaliczenie zasady 

proporcjonalności do zasad ogólnych prawa wspólnotowego jest niewątpliwe, 

choć Trybunał nie wymienił expressis verbis jej nazwy. Zaczął jej używać 

dopiero w następnych sprawach. 
21

 Traktat o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 z późn. zm.). 
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działania i gdy działanie na poziomie Unii może przynieść wartość 

dodaną
22

. 

 Jeżeli chodzi o pierwszą z cech, wolność wypowiedzi i jej 

miejsce w prawie Unii Europejskiej zostało zagwarantowane w Karcie 

Praw podstawowych oraz w szeregu dyrektyw min. w Dyrektywie 

2000/31/WE o handlu elektronicznym
23

. Zgodnie z zasadą pomocniczo-

ści, działania w zakresie wolności słowa nie należą do wyłącznych 

kompetencji UE. Państwa członkowskie na poziomie krajowym regulują 

świadczenie usług audiowizualnych i ingerencja UE w tym zakresie nie 

wydaje się konieczna
24

.  

3. Rozszerzenie obowiązywania przepisów dyrektywy na platformy 

udostępniające filmy na żądanie 

 W preambule nowelizowanej dyrektywy, Komisja Europejska 

zwraca uwagę, że następuje konwergacja Internetu i mediów 

tradycyjnych (np. radia, telewizji).  Rozwój technologii prowadzi do 

powstawania nowego rodzaju usług i daje użytkownikom możliwość 

przeżywania nowych doświadczeń. Istotnie zmieniły się nawyki widzów, 

zwłaszcza wśród młodszych pokoleń. Chociaż telewizor pozostaje 

ważnym narzędziem udostępniania treści audiowizualnych, wielu 

widzów zaczęło korzystać z innych, przenośnych urządzeń 

umożliwiających oglądanie takich treści. Treści nadawane przez 

tradycyjną telewizję mają nadal znaczący udział w średniej dziennej 

                                                      
22

 Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej- 2018 r. Dostępne w Internecie 

[21-03-2018, g. 18:00]: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_1.2.2.pdf  
23

 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 

2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa 

informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku 

wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 

178, str. 1). 
24

 W Polsce tematyka ta została uregulowana w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 o 

Radiofonii i Telewizji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 z późn. zm.) a także w 

ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu usług elektronicznych (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1219) czy w ustawie o Ochronie Danych Osobowych  (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 
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oglądalności. Jednakże, rośnie liczba nowych rodzajów treści, takich jak 

krótkie filmy wideo
25

. 

 Tymczasem, dyrektywa nie różnicuje telewizji i platform 

udostępniających treści na żądanie. Strony internetowe udostępniające 

filmy wideo na żądanie istotnie różnią się od usług telewizyjnych. 

Serwisy, które oferują wideo na żądanie pozwalają nam oglądać to, co 

chcemy, kiedy chcemy, na jakimkolwiek urządzeniu . W przeciwieństwie 

do usług telewizyjnych, nigdy nie musimy oglądać czegoś, czego nie 

wybraliśmy celowo. Nie ma zatem potrzeby narzucania tego samego 

rodzaju ograniczeń, które są stosowane wobec tradycyjnych usług 

telewizyjnych 

 Ponadto legislatorzy unijni mają zamiar wprowadzić listę 

podmiotów świadczących usługi audiowizualne. Zgodnie z art. 6 projektu 

rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego stwierdzono, że 

niezbędnym jest, by Państwa Członkowskie prowadziły na 

bieżąco przejrzyste rejestry dostawców audiowizualnych usług 

medialnych i dostawców platform udostępniania plików wideo 

podlegających ich jurysdykcji. Ponadto Państwa Członkowskie będą 

miały obowiązek regularnie udostępniać te rejestry swoim 

jednostkom regulacyjnym oraz Komisji Europejskiej.  

 O ile działalność telewizyjna i radiowa podlega 

koncesjonowaniu
26

, to ciężko wyobrazić sobie koncesjonowanie działal-

ności internetowej. O ile bardzo łatwo zrobić listę podmiotów mających 

koncesję na rozpowszechnianie programów telewizyjnych czy 

radiowych, to prowadzenie rejestru podmiotów udostępniających treści 

audiowizualne w Internecie jest niemożliwe. Internet jest przestrzenią dla 

wielu twórców, w większości amatorów.Obecnie na Youtube internauci 

publikują co minutę, ok.100 godzin materiałów wideo. Każdego dnia 

trafia tam więc 84 000 godzin nagrań. Obejrzenie filmów wgranych  

w ciągu jednego dnia zajęłoby jednej osobie 3,5 tys. dni, co daje ponad  

9 lat, a platform działających podobnie jak Youtube istnieją setki 

                                                      
25

 Projekt nowelizacji dyrektywy o usługach audiowizualnych. Dostępne w 

Internecie [21-03-2018, g. 18:17] http://www.europarl.europa.eu/sides/get-

Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017 192+0+DOC+XML+V0//PL 
26

 Koncesja w prawie polskim jest regulowana w art. 33 ust. 1 

Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, z wyjątkiem 

programów publicznej radiofonii i telewizji, wymaga uzyskania koncesji. 
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tysięcy
27

. Jak zatem sporządzić przejrzysty katalog, w którym znajdzie 

się każda osoba udostępniająca filmy na każdej platformie internetowej? 

Jak sklasyfikować twórców samych platform?  

 Ponadto, istnieje jeszcze problem ustalania jurysdykcji. Jak 

sprawdzić skąd pochodzą treści z których w danym momencie korzysta 

użytkownik? Samo sprawdzanie IP (tj. Internet Protocol)
28

 nie wystarczy. 

Powszechną praktyką jest korzystanie z przeglądarki TOR. Jest to sieć 

zapobiegająca  analizie ruchu sieciowego i w konsekwencji zapewnia 

użytkownikom anonimowy  dostęp do zasobów Internetu
29

. Jak zatem 

ustalić jurysdykcję podmiotu, który korzystając z takiej sieci staje się 

niemal anonimowy. Ponadto, czy te same przepisy dotyczące 

wykrywania kraju jurysdykcji powinny odnosić się do twórców spoza 

Unii Europejskiej? 

4. Mowa nienawiści w dyrektywie  

 Pojęcie mowy nienawiści (ang. hate speech) w ujęciu prawnym 

zostało wyodrębnione wobec pojawiającej się konieczności wskazania 

granic swobody wypowiedzi we współczesnym świecie 

wielonarodowościowych, wielokulturowych i wielowyznaniowych 

społeczeństw, w których korzystanie ze swobody wypowiedzi przez 

jednych może naruszać godność, wolność myśli, sumienia i wyznania 

innych lub stanowić naruszenie zakazu dyskryminacji
30

. 

 W krajach autorytarnych środki masowego przekazu stanowią 

istotny element represyjnego systemu, zapewniają bowiem rządzącym 

możliwość ideologicznej indoktrynacji społeczeństwa oraz walki  

                                                      
27

 Dane pochodzą z pracy P. Zalewskiego, Ile czasu zajęłoby obejrzenie 

wszystkich filmów na YouTube? [online, dostęp 2018-03-10] 

https://www.focus.pl/artykul/ile-czasu-zajeloby-obejrzenie-wszystkich-filmow-

na-youtube 
28

  Protokół internetowy to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są 

automatycznie wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności i 

wymiany danych. Używany powszechnie w Internecie i lokalnych sieciach 

komputerowych[1]. 
29

 R. Dingledine, N. Syverson, P. Mathewson: Tor: The Second-Generation 

Onion Router. W: Proc. 13th USENIX Security Symposium [on-line]. 2004-08-

13. 
30

 M. Woiński, [w:] Prawnokarne aspekty zwalczania mowy nienawiści [online]. 

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2018-01-16 22:46 [dostęp: 2018-03-21 

21:17]. Dostępny w Internecie: https://sip.lex.pl/#/monograph/369312599/75 
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z politycznymi przeciwnikami
31

. Jednocześnie władze prowadzą działa-

nia mające na celu cenzurę mediów opozycyjnych. W tym kontekście 

swobodna dyskusja polityczna może odbywać się przede wszystkim za 

pośrednictwem kanałów nieoficjalnych, umożliwiających szybkie  

i nieocenzurowane przekazanie komunikatu do adresata oraz 

zapewniających maksymalną anonimowość. Niestety, środki masowego 

przekazu mogą być także wykorzystywane do szerzenia mowy 

nienawiści (ang. hate speech
32

). 

 Nowelizacja dyrektywy 2010/13/UE wskazuje, że państwa 

członkowskie zapewniają poprzez odpowiednie środki, by audiowizualne 

usługi medialne świadczone przez dostawców usług medialnych 

podlegających ich jurysdykcji nie zawierały żadnych treści będących 

nawoływaniem do przemocy lub nienawiści (mowa nienawiści) wobec 

danej osoby lub grupy osób, wyodrębnionych ze względu na rasę, kolor 

skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, 

religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, 

przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, 

niepełnosprawność, wiek, płeć, ekspresję płciową, tożsamość płciową, 

orientację seksualną, prawo pobytu lub stan zdrowia. 

 Definicja zaproponowana przez dyrektywę jest zbyt szeroka. 

Pojęcie hate speech jest różnie rozumiane w poszczególnych Państwach 

Członkowskich. Zwłaszcza, różne formy ekspresji artystycznej mogą być 

uznane za mowę nienawiści, penalizowane w jednym państwie 

członkowskim, a zupełnie legalne w innym. Propozycja penalizowania 

usług audiowizualnych w Internecie, spowoduje że firmy internetowe, 

takie jak Facebook czy Google, będą musiały decydować o tym, co 

można, a czego nie można mówić w sieci. To dlatego, że nowa ustawa 

pozwoli rządom nakładać kary na takie firmy, jeśli nie usuną one mowy 

nienawiści ze swoich witryn.  

 Jest to istotne ograniczenie swobody wypowiedzi, która na 

gruncie polskim jest gwarantowana w art. 54 ust 1 Konstytucji RP
33

, 

                                                      
31

 A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias, R. Wieruszewski,  M. Wyrzykowski 

Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne [online]. 

Oficyna, 2018-01-16 22:13 [dostęp: 2018-03-24 13:05]. Dostępny w Internecie: 

https://sip.lex.pl/#/monograph/369220332/32 
32

 A. Bodnar, op. cit. 
33

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, 

poz. 483 z późn. zm.). 
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który definiuje wolność wypowiedzi jako możność nieskrępowanego 

przedstawiania opinii, przekonań, poglądów i informacji faktycznych  

w różnorodnych formach  co istotne, wolność ta realizuje się w sferze 

komunikacji interpersonalnej. Wydaje się, że pojęcie „poglądy” należy 

rozumieć możliwie najszerzej, tj. w sposób umożliwiający objęcie tym 

określeniem nie tylko wyrażanie osobistych ocen co do faktów i zjawisk 

we wszystkich przejawach życia, lecz również [...] prezentowanie opinii, 

przypuszczeń i prognoz, a w szczególności również informowanie  

o faktach, tak rzeczywistych jak i domniemywanych
34

. 

 Na różnego rodzaju forach czy mediach społecznościowych 

internauci prezentują swoje przypuszczenia i prognozy względem faktów 

i wydarzeń. Czy tego rodzaju przejaw aktywności powinien być 

penalizowany przez koncerny internetowe? Często ludzie dzielą się 

kontrowersyjnymi pomysłami, które mogą zaszokować lub zirytować 

część społeczeństwa, ale są ważne dla debaty demokratycznej i nie 

wynikają z nienawiści. Przedsiębiorstwa takie jak Google czy Facebook 

będą za wszelką cenę chciały uniknąć kary finansowej. To dlatego, że ich 

celem jest maksymalizacja zysków, a nie służenie demokracji poprzez 

promowanie zrównoważonej debaty publicznej. W interesach ochrona 

podstawowych praw człowieka nie ma zasadniczego znaczenia. Zamiast 

powierzać podejmowanie ważnych decyzji takim firmom, rządy powinny 

pozostać przy aktualnych procedurach prawnych. Obecnie to sądy 

decydują, jakiego rodzaju treść powinna być usuwana z witryn 

internetowych
35

. 

 Nie budzi wątpliwości, że portale otwarcie szerzące 

antysemityzm, rasizm bądź narodowy socjalizm powinny być 

cenzurowane bądź kasowane z przestrzeni internetowej jak najszybciej. 

Przykładowo, strona Red Watch Polska, nawołująca bezpośrednio do 

stosowania przemocy wobec działaczy lewicowych, imigrantów, 

homoseksualistów czy też osób propagujących tolerancję. Jednakże, czy 

należy ścigać poszczególne, prywatne osoby za wpisy umieszczane na 

kontach internetowych? Dyskrecjonalne kryteria pozwalające usuwać 

wpisy osób prywatnych, w obawie przed nałożeniem kary finansowej, 

narusza prawo do wolności wypowiedzi.  

 

                                                      
34

 J. Szymanek, Konstytucyjna zasada wolności słowa w radiofonii i telewizji, 

PiP 2007, nr 8, s. 31. 
35

 E. Simon, op. cit.,  
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5. Zawartość szkodliwa w rozumieniu dyrektywy 

 W nowelizacji proponuje się ograniczenia treści szkodliwych na 

które mogą być narażone w szczególności osoby niepełnoletnie. 

Poprawka nr 7 omawianej nowelizacji proponuje: Aby umożliwić 

odbiorcom, w tym rodzicom i małoletnim, podejmowanie świadomych 

wyborów treści do oglądania, należy zobowiązać dostawców usług 

audiowizualnych do zamieszczania dostatecznych informacji na temat 

treści, które mogą zaszkodzić fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu 

rozwojowi małoletnich. Można to zapewnić np. poprzez wprowadzenie 

systemu oznaczeń treści określających charakter danych treści. 

Oznaczenia treści mogą mieć postać pisemną, graficzną lub 

dźwiękową. Różne formy oznaczeń treści powinny być na tyle jasne, aby 

umożliwiały stwierdzenie, czy dana treść może być szkodliwa dla 

małoletnich. 

 Zmieniona dyrektywa nakładałaby na państwa członkowskie 

obowiązek zapewnienia, by w zakresie swojej odpowiedzialności 

dostawcy platform udostępniania plików wideo stosowali, najlepiej  

w drodze współregulacji, odpowiednie środki w celu: ochrony 

małoletnich przed szkodliwymi treściami  oraz ochrony wszystkich 

obywateli przed nawoływaniem do przemocy lub nienawiści.  

 W polskim systemie prawnym, ochrona małoletnich została 

uregulowana w art. 16 b ust. 2 Ustawy o Radiofonii i Telewizji, gdzie 

wskazano jakie treści zawarte w przekazach handlowych, powinny być 

niedostępne dla małoletnich. Są to między innymi przekazy 

wykorzystujące zaufanie małoletnich, zagrażające ich psychicznemu  

i fizycznemu rozwojowi  czy ukazujące małoletnich w niebezpiecznych 

sytuacjach.  

 Dzieci są specjalnie chronionym odbiorcą usług. Przykładowo,  

w celu ochrony zdrowia psychicznego czy moralnego rozwoju dziecka, 

nie można nadawać reklamy prezerwatyw, substancji służących do 

polepszenia jakości czy wydłużenia stosunku seksualnego w godzinach, 

kiedy istnieje prawdopodobieństwo oglądnięcia takiej reklamy przez 

małoletnich. Nie można również prezentować sytuacji niebezpiecznych, 
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w których na przykład małoletni jest przedstawiony w jadącym 

samochodzie, bez zapiętych pasów bezpieczeństwa
36

. 

 Obecnie różne przeglądarki internetowe czy aplikacje pozwalają 

na kontrolę treści z którymi zapoznają się małoletni, przez rodziców bądź 

opiekunów prawnych. Kontrola rodzicielska to różnego rodzaju opcje, 

stosowane głównie w usługach telewizji kablowej i satelitarnej, 

telefonach komórkowych, użytkowaniu komputera, w tym w grach video 

i korzystaniu z Internetu, pomocne rodzicom w procesie wychowawczym 

dziecka. Stanowią pomoc w ochronie nieletnich przed 

brutalnością, zachowaniami seksualnymi, wulgarnością pojawiającą się  

w grach komputerowych, telewizji oraz Internecie. 

Założone cele realizują poprzez: 

1. pomoc rodzicom w świadomym wyborze gier komputerowych, 

stosując oznaczenia na opakowaniach gier  

2. ochrona przed dostępem do treści szkodliwych i niebezpiecznych 

w Internecie (komputerach i telefonach) – filtry rodzinne; 

3. blokowanie dostępu do pornograficznych i erotycznych kanałów 

TV. 

 Zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej, platformy 

udostępniające filmy wideo powinny podejmować działania mające na 

celu ochronę dzieci przed programami o szkodliwej treści. To 

rozwiązanie wymagałoby, aby takie platformy specjalnie oznaczały,  

a nawet cenzurowały treści online. Nie jest to dobre rozwiązanie, bowiem 

przedsiębiorstwa będą do tego używać oprogramowania filtrującego, 

które nie będzie w stanie odróżnić informacji, które mogą być pomocne 

od informacji, które mogą być szkodliwe. Na przykład dzieci mogą 

szukać w sieci informacji na temat edukacji seksualnej lub wsparcia  

w związku z molestowaniem seksualnym. Wyniki zostaną jednak 

prawdopodobnie zablokowane przez oprogramowanie filtrujące, które 

spróbuje uniemożliwić dzieciom dostęp do szkodliwych  treści. Jednym  

z przykładów dotyczących skuteczności działania oprogramowania 

                                                      
36
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filtrującego może być strona internetowa Essex, która została 

zablokowana, ponieważ widniało na niej słowo „sex”
37

. 

6. Konkluzje 

 Dynamiczny rozwój środków masowego przekazu, który dokonał 

się w drugiej połowie XX wieku, jest dla sfery praw człowieka 

jednocześnie szansą i wyzwaniem. Wydarzenia ostatnich dwudziestu lat 

udowodniły bowiem, iż media mogą pełnić rolę zarówno bastionu 

wolności słowa, jak i nośnika mowy nienawiści. 

 Wolność słowa jest podstawowym prawem człowieka. Jednakże, 

należy znaleźć równowagę pomiędzy prawem do wyrażania swoich 

poglądów a ochroną praw jednostki oraz dostosować akty prawne do 

wymogów zmieniającej się techniki. Koniecznym jest dostosowywanie 

aktów prawnych o usługach audiowizualnych do warunków 

zmieniającego się świata.  

 Niestety, w proponowanej zmianie dyrektywy o usługach 

audiowizualnych, ochrona praw jednostki została postawiona 

nieproporcjonalnie wyżej niż wolność wypowiedzi. Zaniepokojenie budzi 

rozszerzenie przepisów dyrektywy na kanały internetowe, które ciężko 

zrównać z tradycyjnymi mediami takimi jak telewizja czy radio. Ponadto, 

przesłanki uznane za mowę nienawiści są stypizowane zbyt szeroko oraz 

nie uwzględniają kontekstu kulturowego. W jednym państwie, jakaś 

wypowiedź może być uznana za mowę nienawiści, a w innym nie. 

Nowelizacja dyrektywy nie precyzuje definicji zawartości szkodliwej, 

dyrektywa nakłada na koncerny internetowe by te specjalnie oznaczały 

treści które mogą być uznane za szkodliwe dla małoletnich odbiorców. 

 Kolizje pomiędzy poszczególnymi dobrami chronionymi przez 

Konstytucję są rozstrzygane przy pomocy zasady proporcjonalności. 

Zgodnie z tą zasadą ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności 

człowieka mogą być ustanawiane jedynie wtedy, gdy są konieczne  

w demokratycznym państwie
38

.  
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 Stosowanie zasady proporcjonalności jest efektem kulturowym, 

to znaczy wymaga uwzględnienia w procesie rozstrzygania kolizji 

wewnętrznego punktu widzenia. Konkretność procesu ważenia z jednej 

strony kształtuje porządek prawny, z drugiej jednak go uprawomocnia. 

Tworzy bezpośredni związek między konstytucją rozumianą kulturowo  

a konstytucją w rozumieniu tekstu prawnego
39

. Niestety, dyrektywa nie 

uwzględnia dystynkcji kulturowych pomiędzy państwami członkowskimi 

Unii.  

 Zdaniem autorki Państwa Członkowskie powinny regulować 

usługi audiowizualne we własnym zakresie. Instytucje takie jak Europol 

powinny śledzić oraz zapobiegać przestępstwom popełnianym przy 

użyciu usług audiowizualnych, przy jednoczesnej ochronie wolności 

wypowiedzi oraz wyrazu artystycznego. De lege ferenda, również 

powstający Urząd Prokuratury Europejskiej, oprócz przestępstw 

gospodarczych mógłby rozszerzyć swoją działalność na monitorowanie  

i zapobieganie przestępstwom z wykorzystaniem usług audiowizualnych.  
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Internet 

 

Abstrakt 

 Wskazanie relacji między przepisami gwarantującymi dziecku 

prawo do prywatności, w tym tajemnicę korespondencji, a obowiązkami 

spoczywającymi z mocy prawa na rodzicach, na podstawie analizy 

krajowych oraz międzynarodowych aktów prawnych.   

 W moim artykule zastanowię się nad relacją prawa do 

prywatności dziecka, w szczególności gwarantowanej mu tajemnicy 

korespondencji, a możliwością kontroli przez rodziców jego aktywności 

w mediach społecznościowych np.: na Facebooku. Udzielę odpowiedzi 

na pytanie, czy kontrola przez rodziców aktywności dziecka w internecie, 

w tym w mediach społecznościowych, stanowi naruszenie jego prawa do 

prywatności?  

 Rozpocznę od zdefiniowania pojęcia prywatności oraz prawa do 

prywatności na podstawie licznych krajowych i międzynarodowych 

przepisów. Skupię się zwłaszcza na analizie: Konstytucji RP, 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,  Karty Praw Podstawowych. 

Punktem wyjścia do bardziej szczegółowych rozważań będzie 

stwierdzenie, że integralną częścią prawa do prywatności, które 

przysługuje każdemu człowiekowi (również dziecku), jest tajemnica 

korespondencji.   

 W dalszej części przedstawię i szczegółowo zanalizuję przepisy 

gwarantujące dziecku prawo do prywatności oraz tajemnicę 

korespondencji. Rozpoczynając od odwołania do przytoczonych już 

przepisów Konstytucji RP, przejdę do analizy przepisów Konwencji  

o prawach dziecka. Następnie wysnuję tymczasowy wniosek, że 
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jakiekolwiek działanie rodziców polegające na kontroli, zarówno 

różnorodnych form  komunikacji dziecka, jak i jego aktywności  

w mediach społecznościowych, jest naruszeniem, gwarantowanego mu, 

prawa do prywatności.   

 Zadam jednakże pytanie, czy rzeczywiście prawo to powinno być 

rozumiane w sposób tak radykalny? Skonfrontuję je z krajowymi oraz 

międzynarodowymi przepisami nakładającymi na rodziców obowiązki 

wobec dziecka (m.in Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Europejska Karta 

Praw i Obowiązków Rodziców; Konwencja o prawach dziecka). Po 

szczegółowej analizie wystąpienie, przedstawiając własną koncepcję 

relacji, w jakiej pozostają wobec siebie analizowane przepisy.  

Słowa kluczowe:  

prawa człowieka  prawa dziecka  prawo do prywatności  prawo do 

prywatności dziecka  tajemnica korespondencji  władza rodzicielska  

ustawowe obowiązki rodziców 

Abstract 

 Indication of the relation between regulations, which guarantee 

child’s right to privacy, including the correspondence secret and parental 

obligations, basing on the analysis of domestic and international legal 

acts.  

 In my paper I would like to analyze a relation between the child's 

right to privacy, particularly the correspondence secret and parents 

possibility to control its online  activity, especially in social media. I will 

answer a question whether the control, which  was previously  mentioned, 

can be considered as the infringement of the right to privacy.  

  At the beginning I will define the term privacy and the extent of 

the right to privacy. Then I will present and analyze several domestic, 

european and international regulations such as Polish Constitution, 

Universal Declaration of Human Rights, Charter of Fundamental Rights 

of the European Union.   

  Later I will focus on the regulations, which guarantee child’s 

right to privacy, particularly Convention on the Rights of the Child. 

Mentioning the acceptable statutory restrictions, I will analyze the 

statutory parental obligations and present the characteristic of possible 

restrictions of the child’s right to privacy, which may be legally accepted. 

In the conclusion I will present my interpretation of the relation between 

regulations, which guarantee child’s right to privacy, including the 

correspondence secret and parental obligations, which have their source 

in the domestic statutes.  
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 Problem prawa do prywatności w internecie jest od kilku lat 

przedmiotem dyskusji w wielu środowiskach. Niezależnie od ich wyniku, 

fakt, że powszechna dostępność internetu niesie ze sobą wiele zagrożeń, 

w szczególności dla jego najmłodszych użytkowników, nie budzi 

niczyich wątpliwości. Wychodząc z założenia, że prywatność  

w internecie istnieje oraz podlega ochronie prawnej, należy się 

zastanowić nad relacją przepisów gwarantujących dziecku prawo do 

prywatności, zwłaszcza tajemnicę korespondencji, a możliwością kontroli 

przez rodziców jego aktywności w mediach społecznościowych. 

Kluczowa będzie odpowiedź na pytanie, czy wspomniana kontrola, 

obejmująca swoim zakresem zarówno media społecznościowe, jak  

i wiadomości tekstowe,  może być uznana za naruszenie prawa do 

prywatności?  

 Na wstępie  należy rozważyć znaczenie pojęcia prywatności oraz 

zdefiniować i określić zakres prawa do prywatności, które gwarantowane 

jest przez liczne krajowe, unijne i międzynarodowe akty prawne. 

Najszerzej prywatność może być utożsamiana z autonomią, 

niezależnością jednostki. Jest to możliwość samodzielnego decydowania 

o własnym życiu i dokonywanych w nim wyborach, czyli wolność 

wyboru drogi życiowej bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony innych 

osób. W ujęciu najwęższym prywatność utożsamiana jest  

z ograniczeniami bądź z uniemożliwieniem wglądu w życie jednostki,  

a więc swoistą tajemnicą życia człowieka
1
. Prywatność w ujęciu norma-

tywnym zakłada uprawnienie jednostki do kształtowania sfery prywatnej 

życia, aby była ona wolna od ingerencji i niedostępna dla innych. Pojęcie 

to może być ponadto rozumiane jako przestrzeń wolnego poruszania się, 

domena autonomicznej aktywności, która wolna jest od kontroli innych 

podmiotów. Może ona obejmować zarówno przestrzeń fizyczną, jak  

i przedmioty i budowle, do których inni nie mają dostępu
2
. Jak to zostało 

wskazane, pojęcie prywatności jest różnorodnie rozumiane. Jak zaznacza 

Arwid Mednis, rozbieżności najlepiej uwidaczniają się w próbach 

tworzenia definicji prawa do prywatności. Joanna Braciak, próbując 

                                                      
1
 A. Mednis, Prawo do prywatności a interes publiczny, Zakamycze 2006, s. 39. 

2
 M. Pryciak, Prawo do prywatności, Poznań 2010. 
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określić jego zakres i podkreślając szczególne znaczenie prawa do 

odosobnienia (right to be alone), właściwie utożsamia prawo do 

prywatności z prywatnością – „Uprawnienie jednostki do takiego 

kształtowania prywatnej sfery życia, aby była ona niedostępna dla 

innych, wolna od ingerencji. Sfera ta ma podlegać ochronie dlatego, że 

każdej osobie przyznaje się prawo do wyłącznej kontroli tych dziedzin 

życia, które nie dotyczą innych, a w których wolność od ciekawości 

innych jest warunkiem rozwoju jednostki”
3
. Prawo do prywatności zali-

czane jest powszechnie do praw człowieka pierwszej generacji. Jest ono 

obszernie omówione przede wszystkim w prawie cywilnym w kontekście 

ochrony dóbr osobistych, do których zaliczona została prywatność
4
. Tru-

dności sprawia precyzyjne określenie jego definicji, w szczególności zaś 

definicji zakresowej, gdyż, jak stwierdza Arwid Mednis za Markiem 

Safjanem: „Prawo do prywatności ma szczególnie pojemny zakres 

przedmiotowy, obejmuje bowiem wiele elementów wspólnych z innymi 

prawami jednostki”
5
. Można zatem stwierdzić, że prawo do prywatności 

obejmuje swoim zakresem pojęcie prywatności, a jego funkcją jest 

regulowanie przez jednostkę dostępności swojej osoby dla innych
6
. 

  W krajowym porządku prawnym najważniejszym aktem, 

regulującym rozważane kwestie, jest Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej, która w art. 47, stanowi, że każdy ma prawo do ochrony 

prawnej życia prywatnego. Art. 49 zapewnia, mogącą podlegać 

ustawowym ograniczeniom, wolność i ochronę tajemnicy 

komunikowania się. Polskie prawo zawiera również liczne szczególne 

regulacje, które, ponieważ nie są przedmiotem niniejszych rozważań, nie 

zostaną szczegółowo omówione. Na poziomie międzynarodowym należy 

przede wszystkim wspomnieć o Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka, która w art. 12 zakazuje ingerencji zarówno w czyjekolwiek 

życie prywatne, jak i  w korespondencję, zapewniając ponadto ochronę 

prawną przed działaniami o takim charakterze. Bardzo podobnie 

ukształtowany jest art. 17 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich 

i Politycznych, który Polska podpisała w 1966 roku: 1. Nikt nie może być 

narażony na samowolną lub bezprawną ingerencję w jego życie 

prywatne, rodzinne, dom czy korespondencję ani też na bezprawne 

zamachy na jego cześć i dobre imię. 2. Każdy ma prawo do ochrony 

prawnej przed tego rodzaju ingerencjami i zamachami. Istotnym, ze 

                                                      
3
 J. Braciak, Prawo do prywatności, Warszawa 2014, s. 36. 

4
 A. Mednis, dz. cyt., s. 56, 57. 

5
 Tamże, s. 67. 

6
 Tamże, s. 93. 
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względu na członkostwo Polski w Unii Europejskiej, gwarantem prawa 

do prywatności jest również art. 7 Karty Praw Podstawowych, który, od 

Traktatu Lizbońskiego z 2007 roku, ma moc wiążącą. Warto również 

zwrócić uwagę na systematykę tego aktu – prawo do prywatności 

umieszczone zostało przed wolnością myśli, sumienia i religii oraz przed 

wolnością wypowiedzi i mediów, co podkreśla jeszcze znaczenie 

przypisywane mu w kontekście ponadnarodowej ochrony praw 

człowieka. Na uwagę zasługuje również art. 8 Europejskiej Konwencji 

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, który w paragrafie 1  

stanowi, że: Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia 

prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.  

 Ukształtowanie  prawa do prywatności jest  zatem różne w aktach 

prawa międzynarodowego, unijnego  oraz krajowego – tu 

zagwarantowane zostało przez dwa odrębne przepisy. By rozważyć 

ewentualne skutki wskazanego rozwiązania legislacyjnego, należy 

wskazać wpierw, że  prywatność, której ochronie służy prawo do 

prywatności, utożsamiana niekiedy z autonomią, przejawia się jako 

„autonomia komunikacyjna” – bezpieczeństwo i prywatność poczty, 

telefonu i innych form porozumiewania się
7
. Warto również podkreślić, 

że naruszenie tajemnicy korespondencji stosunkowo niedawno zostało 

uznane za działania przeciwko wolności – pierwsze wzmianki, 

ograniczone jednakże do pism skierowanych do instytucji publicznych, 

pojawiły się w wilkierzu miasta Gdańska z 1701 roku
8
. By wskazać 

relację między prawem do prywatności a tajemnicą korespondencji, 

należy zastanowić się, jakie dobro prawne objęte zostało ochroną. Biorąc 

pod uwagę wyłącznie literalne brzmienie oraz zwyczajowe konotacje  

(prawo do prywatności wskazuje jako przedmiot ochrony „prywatność”, 

które to pojęcie zostało już omówione powyżej, natomiast tajemnica 

korespondencji jasno i precyzyjnie formułuje swój przedmiot ochrony 

„korespondencję”) można stwierdzić, że tajemnica korespondencji jest 

integralną częścią prawa do prywatności, zawiera się w jego zakresie – 

trudno wyobrazić sobie sytuację, w której naruszenie korespondencji nie 

stanowiłoby jednocześnie naruszenia prywatności, jednakże bez wysiłku 

można wskazać przykłady naruszenia prywatności wykluczające 

ingerencję w korespondencję. Tajemnica korespondencji, uaktualnia się 

obecnie jako tajemnica komunikowania się
9
. 

                                                      
7
 J. Braciak, dz. cyt.,  s. 41. 

8
 Tamże, s. 121. 

9
 A. Mednis, dz. cyt.,  s. 116. 
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 Ponieważ prawa człowieka to prawa przysługujące każdemu
10

, 

powyżej przytoczone przepisy obejmują zakresem wszelkie osoby 

fizyczne. Warto jednakże przyjrzeć się ukształtowaniu tych, które  

w szczególny sposób kształtują prawa dzieci. Nie umniejszając znaczenia 

wspomnianych już przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

które, posługując się zaimkiem osobowym „każdy” włączają w swój 

zakres również dziecko, głębszej analizie należy poddać Konwencję  

o prawach dziecka. Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku, Konwencja jest niewątpliwie 

jednym z najważniejszych osiągnięć polskiej międzynarodowej 

dyplomacji. Polska propozycja oraz przedłożony Komisji Praw Dziecka 

Organizacji Narodów Zjednoczonych projekt, później dwukrotnie 

modyfikowany, wpłynęła na uchwalenie jednego z najważniejszych 

aktów prawnych w dziedzinie praw człowieka. Art. 16 stanowi, że żadne 

dziecko nie będzie podlegało arbitralnej lub bezprawnej ingerencji  

w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy  

w korespondencjęani bezprawnym zamachom na jego honor i reputację 

oraz, że  dziecko ma prawo do ochrony prawnej przeciwko tego rodzaju 

ingerencji lub zamachom.  

 Już bez wnikliwej analizy można stwierdzić, że przytoczonych 

przepisów jednoznacznie wynika, że każdemu dziecku prawo do 

prywatności przysługuje i podlega ono ochronie prawnej. Dziecko ma 

zatem prawo do prowadzenia pamiętnika, posiadania prywatnych profili 

w mediach społecznościowych, komunikowania się za pomocą 

wiadomości tekstowych – bez zgody i jakiejkolwiek kontroli rodziców, 

która, będąc naruszeniem, chociażby, wiążącego Polskę od 1991 roku, 

art. 16 Konwencji o prawach dziecka, ma charakter bezprawny. Ponadto 

w tym kontekście istotny jest art. 13 Konwencji, który oprócz prawa do 

swobodnej wypowiedzi, gwarantuje swobodę poszukiwania, 

otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, 

bez względu na granice, w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą 

druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego 

środka przekazu według wyboru dziecka. W praktyce oznacza to, że 

dziecko jest uprawnione do korzystania z internetu jako ze  źródła wiedzy 

i pozyskiwania z niego wszelkich informacji.  Dlatego z teoretycznego 

punktu widzenia, dopuszczalne jest, w skrajnych przypadkach, 

pociągnięcie rodziców lub opiekunów prawnych, którzy kontrolują 

aktywność dziecka w mediach społecznościowych, do odpowiedzialności 

                                                      
10

 J. Braciak, dz. cyt.,  s. 49. 
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karnej z tego tytułu. Art. 267 Kodeksu karnego przewiduje karę grzywny, 

ograniczenia wolności lub nawet karę pozbawienia wolności do lat 2 za 

uzyskanie bez uprawnienia dostępu do informacji dla niego 

nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci 

telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, 

magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie.  

 Jednakże, nawet kierując się wyłącznie intuicją, przedstawiona 

powyżej konkluzja wydaje się nieprawidłowa. Już biorąc pod uwagę 

codzienną praktykę rodziców, którzy bez oporów kontrolują 

korespondencję własnych dzieci, a nie spotykają ich za to żadne sankcje, 

można wysnuć wniosek, że prawo do prywatności dziecka nie powinno 

być traktowane w sposób tak arbitralny.  Poza tym, już literalne 

brzmienie przepisów – chociażby przywołanego już art. 49 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej – wskazuje, że to prawo to może być 

ograniczane. Prywatność nie jest zatem wartością absolutną, 

dopuszczalne będą więc wkroczenia w obszar chroniony
11

. Pozostałe 

przytoczone już wcześniej przepisy, chociaż nie wynika to z ich 

bezpośredniego brzmienia, również nie zakładają bezwzględności tego 

prawa. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, charakteryzując 

ingerencję, posługuje się przysłówkiem „samowolnie”. Międzynarodowy 

Pakt Praw Obywatelskich do tego określenia dodaje jeszcze 

„bezprawność”. Konwencja o prawach dziecka zakazuje ingerencji  

o bezprawnym oraz arbitralnym charakterze. Można zatem powiedzieć, 

biorąc pod uwagę wszystkie regulacje, że dopuszczalne jest każde 

ograniczenie prawa do prywatności dziecka, z wyjątkiem tych  

o samowolnym, arbitralnym oraz bezprawnym charakterze. Przyjrzyjmy 

się znaczeniu tych, dających na pozór możliwość szerokiej interpretacji, 

pojęć. Zgodnie ze Słownikiem PWN samowolnym można określić 

postępowanie wyłącznie według własnej woli, bez liczenia się z zakazami 

i obowiązującym prawem. Arbitralny natomiast, według tego samego 

źródła oznacza bezwzględnie narzucający komuś swoje zdanie. Na tym 

etapie rozważań, można jako przykład podać sytuację, w której rodzic, 

zdając sobie sprawę z przysługującego dziecku prawa do prywatności, 

kierując się wyłącznie własnym przekonaniem o niezbędności  

i konieczności kontroli, bez uzasadnionej przyczyny, czyta wiadomości 

lub przegląda profil dziecka w mediach społecznościowych. Większą  

uwagę oraz głębszą analizę należy poświęcić problemowi bezprawności. 

Rozpoczynając od cytowanego już powyżej źródła, zachowanie 

                                                      
11

 Tamże, s. 53. 
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bezprawne można zdefiniować jako niezgodne z prawem, zabronione 

przez prawo – akcentując wyłącznie warstwę językową.  Ta definicja jest 

jednak, na potrzeby obecnych rozważań, zbyt uboga.  Bezprawność 

pojmowana jest różnorodnie w zależności od dziedziny prawa.  

W literaturze prawa karnego ‘bezprawność’ powszechnie definiowana 

jest jako sprzeczność zachowania z obowiązującym prawem lub normą 

prawną. Czyn bezprawny można zatem zdefiniować jako „sąd 

relacjonujący, wyrażający sprzeczność między faktycznym zachowaniem 

się człowieka a tym zachowaniem, które ustawa określa jako nakazane, 

albo też wyrażający zgodność między faktycznymzachowaniem się 

człowieka a zachowaniem, które ustawa określa jako zakazane”. 

Bezprawne jest zatem to, co narusza ustalony przez prawo porządek
12

.  

W powyższym rozumieniu zachowanie rodzica, wypełniające znamiona 

czynu z przytaczanego już art. 267 KK, powinno zostać uznane za 

bezprawne. A zatem taka ingerencja w prawo do prywatności dziecka 

będzie zakazana. Bezprawność podobnie definiowana jest  w prawie 

cywilnym - stawiana obok winy bądź jako jej element obiektywny. Jej 

zakres w tradycyjnym ujęciu obejmuje zarówno naruszenie prawa 

stanowionego, jak i zasad słuszności
13

. Bezprawność może być zatem po-

jmowana bardzo szeroko, również w sposób wykraczający poza zakres 

penalizacji karnej. Możliwa jest zatem sytuacja, w której zachowanie 

rodzica mające na celu kontrolę działalności dziecka w internecie, nie 

będąc sprzeczne z ustawą karną, może być zakazane z powodu 

niezgodności z zasadami współżycia społecznego. W doktrynie można 

spotkać się z poglądem, że zasady współżycia społecznego wiążą się  

z podstawowymi zasadami etycznego i uczciwego postępowania
14

. Kry-

teria, do których odsyłają zasady współżycia społecznego, są 

przedmiotem sporów doktrynalnych. Niektórzy twierdzą, że „kryterium 

zasad współżycia społecznego kojarzono od samego początku z odrębną 

od norm prawnych płaszczyzną, czyli z moralnością”
15

. Powszechny jest 

również pogląd, że nie mogą być one utożsamiane z zasadami 

moralnymi, ponieważ odwołują się one chociażby do zasad 

                                                      
12

 I. Stachura, Bezprawność i społeczna szkodliwość – teoretyczne podstawy 

analizy  zagadnienia kontratypów, Warszawa 1973, s. 101. 
13

 A. Rąpała, Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, „Rocznik Nauk Prawnych” 

2010 , Tom XX, numer 2, s. 46. 
14

 A. Żuławik, Dobre obyczaje a zwyczaje, zasady współżycia społecznego i 

dobra wiara: ujęcie teoretyczne, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2007, nr 7/4, 

s. 192-213. 
15

 Tamże. 
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obyczajowości we wzajemnym współżyciu
16

. Niezależnie od tego, za któ-

rym stanowiskiem się opowiemy, nie budzi wątpliwości, że kryterium to 

może być interpretowane bardzo szeroko. Zatem czy rzeczywiście 

racjonalny i usprawiedliwiony byłby zakaz jakiejkolwiek ingerencji 

rodziców w działalność dziecka w Internecie ze względów sprzeczności  

z zasadami współżycia społecznego? Jak zostało zaznaczone we wstępie, 

posługując się wyłącznie intuicją oraz doświadczeniem współczesnych 

praktyk rodzicielskich, można uznać, że rodzice mają nie tylko prawo, ale 

i obowiązek wspomnianej kontroli, w celu ochrony przed 

niebezpiecznymi, dla rozwoju psychicznego dziecka, materiałami 

pochodzącymi z internetu.  

 Źródłem tego obowiązku są przepisy prawa, w szczególności 

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (dalej KRO).  Art. 92 KRO stanowi, że 

dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Mimo 

pojawiających się  kontrowersji, co do tego sformułowania
17

, określa ono 

szczególny stosunek prawny, jaki istnieje między rodzicami a dzieckiem. 

Jest to zespół obowiązków i praw rodziców względem małoletniego 

dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenia 

jego interesów. Zaliczana jest ona do kategorii praw podmiotowych – 

służy ochronie interesów każdej ze stron
18

, zarówno rodziców, jak i dzie-

cka. Mimo braku definicji władzy rodzicielskiej w KRO oraz 

wyczerpującego wymienienia jej składników, jej zakres został ogólnie 

określony w art. 95 § 1, który szczególną rolę przypisuje obowiązkowi 

oraz prawu rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem 

dziecka oraz do wychowywaniem dziecka, z poszanowaniem jego 

godności i praw. Ze względu na zakres rozważań analizie nie poddane 

zostanie wykonywanie pieczy nad majątkiem dziecka. W doktrynie 

piecza definiowana jest różnorodnie. Można ją określić jako „całokształt 

starań o sprawy osobiste dziecka”. Należy więc przez to rozumieć 

                                                      
16

 Tamże, za S. Grzybowski, System Prawa Cywilnego. Część ogólna, Warszawa 

1974, s. 94. 
17

K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa  

2018, s. 777. Termin „władza rodzicielska” nie pozostaje w pełnej zgodności z 

koniecznością kierowania się dobrem dziecka w jakichkolwiek działaniach. 

Postulowano zastąpienie go terminem „piecza rodzicielska”, ustawodawca nie 

uwzględnił jednak tych postulatów, argumentując, że pojęcie ma ustalone 

znaczenie w społeczeństwie. Zaakcentowany został również autorytet rodziców. 

Obecnie postuluje się zastąpienie „władzy rodzicielskiej” terminem 

„odpowiedzialność rodzicielska”.  
18

 Tamże, s. 776-778.  
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dbałość o to, aby dziecko było należycie wychowane, by nie stała mu się 

krzywda
19

. Przyjmuje się również szersze jej rozumienie, jako obowiązek 

i prawo wychowywania dziecka
20

. Pieczę można zatem rozumieć w spo-

sób różnorodny, jednakże elementem wspólnym jest troska o osobowość 

dziecka
21

. Zakres pieczy określony został w art. 96 KRO - Rodzice wy-

chowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. 

Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka  

i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa 

odpowiednio do jego uzdolnień. Widoczne są dwa podstawowe 

obowiązki: wychowywanie dziecka oraz kierowanie nim. Jednakże jak 

zaznacza prof. UJK dr hab. Janusz Gajda „nasuwa się potrzeba 

wyodrębnienia dwu dalszych składników, tj. troski o zapewnienie 

dziecku odpowiednich warunków egzystencji oraz troski o jego 

bezpieczeństwo”. Powszechnie przyjmuje się, ze wychowanie to 

całokształt zabiegów mających na celu ukształtowanie człowieka pod 

względem fizycznym, moralnym i umysłowym oraz przygotowanie go do 

życia w społeczeństwie, wykształcenie w określonym kierunku
22

. Wy-

chowanie powinno przebiegać w dwóch płaszczyznach – duchowej  

i psychicznej. Kształtowanie psychiki dziecka powinno obejmować m.in. 

wpajanie weń zasad moralności i współżycia społecznego,  kształtowanie 

prawego charakteru
23

. Nie ulega wątpliwości, że jest to pojęcie o bardzo 

szerokim zakresie. Wychowanie, zgodnie z przywołanymi przepisami, 

będzie zatem zarówno realizacją obowiązku pieczy nad osobą dziecka, 

występując obok kierowania, jak i samodzielnym obowiązkiem rodziców, 

mogącym być niekiedy utożsamianym z pieczą. Zapobieżenie dostępu 

dziecka do niebezpiecznych treści w internecie czy troska o to, z kim 

dziecko nawiązuje kontakt za pośrednictwem mediów 

społecznościowych, jest, co nie ulega wątpliwości, realizacją obowiązku 

wychowania, zwłaszcza troski o jego rozwój psychiczny. Kontrola 

działalności dziecka w internecie jest objęta zakresem również drugiego 

wspomnianego elementu – kierowania, które stanowi w istocie środek do 

należytego wychowania dziecka. Realizowane jest ono poprzez 

kształtowanie warunków życia dziecka, a zatem regulowanie jego trybu 

życia, kontrolowanie jego towarzystwa, sposobów spędzania czasu, 

                                                      
19

 Tamże, s. 789. 
20

 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2016, s. 

594.  
21

 K. Pietrzykowski, dz. cyt., s. 789. 
22

 „Słownik języka polskiego” pod redakcją naukową M. Szymczaka, Tom III, 

1995, s. 730. 
23

 K. Pietrzykowski, dz. cyt., s. 789. 
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rozrywek itp. 
24

 Na wszystkie te składniki bardzo znaczący wpływ ma 

obecnie internet, z którego, jak powszechnie wiadomo, dzieci korzystają 

równie umiejętnie jak rodzice, używając nie tylko, łatwiejszych do 

kontroli, komputerów, ale coraz częściej telefonów komórkowych, które 

mają przez większość dnia przy sobie, co utrudnia kontrolę rodzicielską 

w tym zakresie. Jak wynika z badań
25

, internet stał się głównym źródłem 

wiedzy o świecie dla najmłodszych pokoleń. Dlatego, to, w jaki sposób, 

jak często i w jakim celu dzieci korzystają z Internetu, ma ogromny 

wpływ na ich rozwój zarówno psychiczny, jak i społeczny, a więc na 

zaakcentowaną w art. 96 KRO, pracę dla dobra społeczeństwa. Wielość 

informacji, dostęp do nieograniczonej ilości stron o różnorodnej, często 

nieodpowiedniej dla dzieci w konkretnym wieku, tematyce, oraz brak 

autorytetu, szacunku, a przede wszystkim zaufania do rodziców, czy 

opiekunów prawnych, pogłębia jeszcze możliwość negatywnego wpływu 

Internetu na kształtowanie się i rozwój dzieci. Warty uwagi jest również, 

coraz częściej podkreślany, między innymi przy okazji różnorodnych 

kampanii społecznych
26

, spadek czytelnictwa u dzieci, spowodowany 

wzrostem ich aktywności online, w tym w mediach społecznościowych, 

który bezpośrednio oddziałuje na rozwój psychiczny i kulturowy dziecka. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, uzasadniona jest teza, że 

kontrola przez rodziców działalności dziecka w internecie, jest realizacją 

ich ustawowego obowiązku sprawowania władzy rodzicielskiej.  

Działania składające się na kontrolę, objęte są hipotezą art. 95 KRO – 

stanowią realizację sprawowania pieczy nad dzieckiem oraz wychowania 

go, jak i, mającego charakter uszczegóławiający, art. 96 KRO, składające 

się albo na obowiązek wychowania lub kierowania dzieckiem. Warto 

przyjrzeć się teraz przykładom zachowań rodziców, które, stanowiąc 

niewątpliwie kontrolę działalności dziecka w internecie, stanowią 

realizację ich ustawowych obowiązków. Jak wspomniane zostało 

powyżej, kierowanie dzieckiem oznacza m.in. kontrolowanie  rozrywek 

oraz spędzania czasu dziecka. Wielu rodziców bez skrępowania sprawdza 

historie przeglądania w telefonach i komputerach swoich dzieci, 

nierzadko również zakładając, dostępne powszechnie na rynku 

                                                      
24

 K. Pietrzykowski, dz. cyt., s. 790. 
25

 Na terenach wiejskich zdecydowana większość uczniów klas trzecich szkół 

podstawowych spędza czas wolny przy komputerze, przeważnie grając w 

różnorodne gry komputerowe. Badania przeprowadzone w 2015 roku przez 

Katarzynę Szewczak, przedstawione w „Formy spędzania czasu wolnego przez 

dzieci klas trzecich szkoły podstawowej: raport z badań”, Edukacja Elementarna 

w Teorii i Praktyce: kwartalnik dla nauczycieli nr 1, 47 -7,  s. 59, 62.  
26

 „Cała Polska czyta dzieciom”. 
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informatycznym, systemy zabezpieczeń przed niepożądanymi witrynami 

internetowymi. Nie mniej powszechne jest czytanie wiadomości 

tekstowych, czy też tych, wysyłanych za pośrednictwem aplikacji 

internetowych dzieci, co mogłoby być usprawiedliwione również 

obowiązkiem kierowania dzieckiem, zwłaszcza kontrolowaniu jego 

towarzystwa, czy kontaktów towarzyskich. Niezależnie od możliwych 

głosów krytycznych, akcentujących negatywne skutki zbyt dalekiej 

ingerencji rodzica w sferę prywatności dziecka, obydwa przedstawione 

powyżej przykłady, mieszczą się w zakresie władzy rodzicielskiej,  

a zatem są realizacją ustawowych obowiązków rodziców.  

 Warto również, zwrócić uwagę na inne, oprócz Kodeksu 

Rodzinnego i Opiekuńczego, akty prawne, odnoszące się do obowiązków 

i praw rodziców wobec dzieci. Na uwagę zasługuje wspomniana już 

Konwencja o Prawach Dziecka, która w art. 18, podkreśla zasadę, że 

oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie  

i rozwój dziecka. Jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka ma być 

przedmiotem ich największej troski. Innym intersującym, chociaż 

niewiążącym aktem prawnym jest Europejska Karta Praw i Obowiązków 

Rodziców, która podkreśla rolę i odpowiedzialność rodziców wobec 

dziecka -  Odpowiedzialność rodziców wobec dzieci stanowi podwalinę 

istnienia ludzkości. Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako 

"pierwszych nauczycieli" swoich dzieci. Rodzice mają obowiązek 

wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać 

ich.  

 Przedstawione powyżej rozważania mogą budzić wątpliwości 

zwłaszcza, biorąc pod uwagę, teoretyczną możliwość usprawiedliwienia 

każdej kontroli działalności w internecie dziecka, względami realizacji 

władzy rodzicielskiej poprzez np. sprawowanie pieczy nad osobą 

dziecka. Cytowany już, art. 95 KRO, stanowi, że władza rodzicielska 

powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes 

społeczny. Od treści władzy rodzicielskiej, a więc obowiązku i prawa 

rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz 

wychowania, należy odróżnić sposób jej wykonania, podczas którego 

musi być bezwzględnie przestrzegana zasada dobra dziecka. Wszystkie 

działania rodziców muszą odpowiadać interesom dziecka. Wydaje się, że, 

ponieważ w przepisie wyraźne rozróżnione jest dobro dziecka oraz jego 

interes, wymagałaby by one osobnego omówienia. Jednakże jest to 

wskazanie jednolite, w pełni harmonijne, ponieważ interes dziecka 
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zawsze jest zbieżny z interesem ogólnym
27

. Interes dziecka, zgodnie z po-

glądem panującym w doktrynie
28

, powinien być oceniany według kry-

teriów obiektywnych. Jednakże znaczenie mogą mieć również pewne 

indywidualne cechy i kryteria dziecka lub rodziny, nie mogą one 

jednakże być sprzeczne z ocenami powszechnie przyjętymi. Należy 

zatem zastanowić się, czy kontrola działalności dziecka w internecie, 

może być wykonywana w trosce o jego dobro. Odpowiedź pozytywna nie 

budzi żadnych wątpliwości – rodzice są uprawnieni do przeczytania 

wiadomości dziecka na portalu społecznościowym, jeżeli mają 

przypuszczenie, że utrzymuje ono kontakt z osobą, która może stanowić 

zagrożenie. Mimo że, jak zostało to wcześniej zaznaczone, kategorie 

dobra i interesu dziecka są właściwie tożsame, na potrzeby obecnych 

rozważań, interesujące wydaje się pytanie: czy może istnieć sytuacja,  

w której omawiana kontrola nie byłaby uzasadniona ze względu na 

interes dziecka? By udzielić odpowiedzi, warto przestudiować 

następujący przykład. Dziecko prowadzi w internecie bloga, który jest 

odpowiednikiem tradycyjnego pamiętnika. Nie zagłębiając się w różnice 

w dostępie do wspomnianych zapisów
29

, rodzic z ciekawości lub przez 

przypadek czyta fragment owego bloga, będąc świadomym, że należy on 

do jego dziecka i że jego treść może być prywatna. Ta sytuacja mogłaby 

zostać zakwalifikowana jako naruszenie prawa do prywatności dziecka,  

i prawdopodobnie nie mogłaby znaleźć uzasadnienia ani w interesie 

dziecka, ani w wykonywaniu władzy rodzicielskiej np. w postaci 

wychowywania, ponieważ dziecko nie jest w tym wypadku narażone na 

żadne niebezpieczeństwo. Można zatem powiedzieć, argumentując 

niejako a contrario, że w opisanej sytuacji w interesie dziecka jest, by 

rodzic, zwłaszcza będąc świadomym znaczenia owego bloga, odstąpił od 

jego czytania, ponieważ przysługuje mu prawo do prywatności, którego 

realizacją jest właśnie prowadzenie działalności w internecie o takim 

charakterze.  

 Reasumując powyższe rozważania, z całą pewnością można 

stwierdzić, że dziecko ma zagwarantowane prawo do prywatności, 

którego zakresem objęta jest również tajemnica korespondencji. Źródłem 

w krajowym porządku prawnym jest przede wszystkim art. 47 oraz art. 

                                                      
27

 K. Pietrzykowski, dz. cyt., s. 784.  
28

 Tamże. 
29

 Może się wydawać, że przeczytanie pamiętnika, a zatem otwarcie go, stanowi 

większą ingerencję niż przeczytanie osobistego bloga dziecka, który spełnia rolę 

pamiętnika, jednakże pod względem prawnym, obydwie te sytuacje mogłyby 

zostać zakwalifikowane jako naruszenie prawa do prywatności.  
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49 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a w kontekście 

międzynarodowym Konwencja o prawach dziecka. Przywołane przepisy 

zabraniają samowolnej, arbitralnej oraz bezprawnej ingerencji w to 

prawo, jednocześnie dopuszczając działania nie mające takiego 

charakteru. Można jednakże założyć, że kontrola działalności dziecka  

w internecie przez rodziców lub opiekunów prawnych jest sprzeczna  

z gwarantowanym ustawowo prawem do prywatności, ma zatem 

charakter bezprawny i z tego względu jest zakazana. Z drugiej strony 

prawo, zarówno mające zasięg krajowy, jak i międzynarodowy nakłada 

na rodziców obowiązki wobec dzieci, często występujące obok 

uprawnień do konkretnych działań. W prawie polskim ich głównym 

źródłem jest Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, który w art. 92, ustanawia 

zbiór uprawnień oraz obowiązków rodzicielskich, nazwanych władzą 

rodzicielską. Działanie, będące realizacją tej władzy, przybierające formę 

wykonywania pieczy nad osobą lub majątkiem dziecka (wychowanie lub 

kierowaniem) lub wychowywania, nie może być zatem zakazane, ani 

stanowić naruszenia innych praw. W przeciwnym wypadku system prawa 

byłby wewnętrznie sprzeczny. Jednakże, jak wynika z przedstawionych 

rozważań, kontrola rodzicielska działalności dziecka w internecie, 

stanowiąca, co zostało powyżej wskazane, naruszenie prawa do 

prywatności, może być formą realizacji władzy rodzicielskiej, kierującej 

się dobrem i interesem dziecka. Można zatem postawić tezę, że 

przedstawione przepisy – z jednej strony gwarantujące dziecku prawo do 

prywatności i zakazujące bezprawnej w nie ingerencji, a z drugiej 

zobowiązujące rodziców do podejmowania działań mających na celu 

ochronę przed np. niebezpiecznymi materiałami pochodzącymi  

z internetu, mogącymi mieć negatywny wpływ na rozwój psychiczny 

dziecka, pozostają wobec siebie w kolizji. Sytuacja ta może być 

interpretowana różnorodnie. Z pewnością akceptowalne jest stwierdzenie, 

że wspomniana wielokrotnie kontrola rodzicielska, mająca na celu dobro 

dziecka, wychowanie go, czy pokierowanie nim, nie będzie miała ona 

charakteru bezprawnego, ponieważ służy realizacji ustawowego 

obowiązku. Nie będzie się zatem mieściła w zakresie ustawowych 

zakazów ingerencji. Wciąż będzie ona jednakże naruszeniem prawa do 

prywatności dziecka i z tego względu powinna być stosowana jako 

środek ostateczny. Wychowanie, co oczywiste, powinno polegać przede 

wszystkim na wyznaczeniu granic, nauczeniu, co jest dobre, a co złe, 

ostrzeganiu przed ewentualnymi niebezpieczeństwami. Takie metody, 

odrzucając jednakże w większości możliwość jakiegokolwiek działania 

niezgodnego z wolą dziecka, stosują, zyskujące obecnie coraz większą 

popularność, techniki tzw. bezstresowego wychowania. Wciąż jednakże, 
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niektórzy rodzice, stosują kontrolę bez wcześniejszej próby pokazania 

dziecku, jak powinno się prawidłowo korzystać z internetu, co ma 

bezpośredni wpływ na spadek ich autorytetu i zaufania wśród dzieci  

i w konsekwencji potęguje możliwość zetknięcia się dziecka  

z niebezpiecznymi materiałami w internecie. Obydwie przedstawione 

sytuacje są skrajne i w rzeczywistości najmniej pożądane. Konieczne 

wydaje się zatem znalezienie złotego środka – wychowywania,  

a w ostateczności, w przypadku konieczności ochrony dobra i interesu 

dziecka, zastosowanie kontroli. 

 

Bibliografia 
Braciak J., Prawo do prywatności, Warszawa 2014. 

Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2016. 

Mednis A., Prawo do prywatności a interes publiczny, Zakamycze 2006.  

Pietrzykowski K. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 

2018. 

Pryciak M., Prawo do prywatności, Poznań 2010. 

Rąpała A. Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, „Roczniki Nauk Prawnych” 

2010,  Tom XX, numer 2. 

Stachura I., Bezprawność i społeczna szkodliwość – teoretyczne podstawy 

analizy  zagadnienia kontratypów, Warszawa 1973. 

Szymczak M., Słownik języka polskiego, Warszawa 1995. 

Żurawik A., Dobre obyczaje a zwyczaje, zasady współżycia społecznego i dobra 

wiara: ujęcie teoretyczne, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2007, nr 7/4. 



P. Gacka: Środki ochrony prywatności pokrzywdzonych i świadków w postępowaniu przed 

Międzynarodowym Trybunałem Karnym 

160 

 

Patryk Gacka  

Uniwersytet Warszawski 

 

Środki ochrony prywatności pokrzywdzonych  
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Trybunałem Karnym
1
 

Measures of victims’ and witnesses’ privacy protection in 

proceedings before the International Criminal Court 

 

Abstrakt 

 Czynny udział pokrzywdzonych i świadków w postępowaniu 

przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym często wiąże się  

z nadzwyczajnym zagrożeniem zarówno dla nich, jak i dla osób im 

bliskich. Z tego też względu ustanowione zostały szczegółowe reguły 

proceduralne, które wprowadzają rozmaite mechanizmy mające służyć 

ich ochronie. Jednym z takich środków jest ochrona prywatności 

(tożsamości) świadków i pokrzywdzonych. Przedkładany artykuł ma na 

celu analizę metod ochrony prywatności w postępowaniu przed 

Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Praca składa się z dwóch 

części merytorycznych. W części pierwszej podejmuję analizę 

semantyczną trzech pojęć: ofiary, pokrzywdzonego oraz świadka. 

Natomiast w części drugiej przedstawiam obowiązujące regulacje 

prawne, dokonuję ich wykładni, a także przywołuje relewantne 

orzecznictwo międzynarodowych trybunałów karnych. 

Słowa kluczowe:  

pokrzywdzony, świadek, prywatność, Międzynarodowy Trybunał Karny 

Abstract 

 Active participation of victims and witnesses in proceedings 

                                                      
1
 Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2016-

2020 jako projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant”.  
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before the International Criminal Court often entails extraordinary risk 

for them and for their next of kin. Due to that procedural norms 

establishing various mechanisms for protecting them have been enacted. 

One of these measures is privacy (identity) protection of witnesses and 

victims. This article has as its aim an analysis of methods of privacy 

protection in proceedings before the International Criminal Court. This 

piece consists of two substantive parts. In the first part I conduct  

a semantic analysis of  three terms: victim (ofiara), victim 

(pokrzywdzony) and witness, while in the second I examine and interpret 

binding legal regulations and invoke important cases of international 

criminal tribunals.  

Key words:  

victim, witness, privacy, International Criminal Court 

 

1. Wprowadzenie  

 Współczesne międzynarodowe procesy karne można 

metaforycznie określić mianem teatru wielu aktorów, chociaż wciąż – co 

zrozumiałe – podstawowym celem leżącym u ich podstaw, a zarazem 

wynikającym ex natura rei z ich „karnego” charakteru, jest udowodnienie 

popełnienia przestępstwa konkretnemu sprawcy. W preambule do Statutu 

Międzynarodowego Trybunału Karnego
2
 (dalej: SMTK albo Statut) pod-

kreśla się bowiem, że „najpoważniejsze zbrodnie wagi międzynarodowej 

nie mogą pozostać bezkarne”, oraz o tym,  „by położyć kres bezkarności 

sprawców tych zbrodni i w ten sposób przyczynić się do zapobieżenia ich 

popełnianiu”. W tym względzie ujawnia się także zasadnicza rola, którą 

do odegrania w tych procesach mają świadkowie, częstokroć 

dostarczający unikalnego materiału dowodowego niezbędnego dla 

osiągnięcia powyższego celu. Nastawienie na sprawców, a zatem 

pośrednio uwzględnienie również świadków czynów przez tych 

sprawców popełnionych, nie ma jednakże – z perspektywy osobowej 

konfiguracji tych procesów – charakteru wyczerpującego. Nie wolno 

zapominać także o ofiarach zbrodni międzynarodowych, a zatem o tych 

podmiotach, które najbardziej ucierpiały wskutek popełnienia czynów 

penalizowanych na poziomie międzynarodowym. Tę reorientację na 

ofiarę, którą zaobserwować można w ostatnich trzydziestu latach  

                                                      
2

 Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w 

Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. 2003 nr 78 poz. 708). 
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w prawie międzynarodowym sensu largo
3
, a zarazem obowiązek wymie-

rzenia kary w imię sprawiedliwości z uwagi na ofiarę i jej interesy, 

można również dostrzec w preambule Statutu, w której podkreśla się, iż 

„w mijającym wieku miliony dzieci, kobiet i mężczyzn były ofiarami 

niewyobrażalnych okrucieństw, ktore głęboko poruszyły sumienie 

ludzkości”. Ludzkość, z kolei, w postępowaniu przed Międzynarodowym 

Trybunałem Karnym (MTK) jest reprezentowana przez Urząd 

Prokuratora
4
.  

 Specyficzna natura międzynarodowych procesów karnych jest 

ściśle sprzężona z charakterem zbrodni międzynarodowych (art. 5-8 

SMTK). Statut przewiduje, co prawda, indywidualną odpowiedzialność 

karną (art. 25 SMTK), ale dopuszcza zarazem udział „pokrzywdzonych”  

i „świadków” (art. 68 SMTK), już w wyrażonej w liczbie mnogiej 

warstwie tekstualnej oddając przy tym zbiorowy charakter tych 

podmiotów (zwłaszcza ofiar) w toczących się przed MTK 

postępowaniach. Wiążące się z tym udziałem ryzyko dla bezpieczeństwa 

własnego, a także rodziny ofiary czy świadka, jak i obowiązek 

zapobieżenia wiktymizacji wtórnej, pośród wielu innych powodów, 

uzasadniały konieczność wprowadzenia do Statutu środków ochrony 

pokrzywdzonych i świadków, w tym również ochrony ich prywatności
5
. 

                                                      
3

 W związku z przyjmowaniem kolejnych dokumentów mających na celu 

poprawę pozycji ofiary w procesie karnym. Por. również E. Bieńkowska, 

Pokrzywdzony i sprawca przestępstwa, w: A. Marek (red.), System Prawa 

Karnego. Zagadnienia ogólne. Tom I, Warszawa 2010. 
4
 Wynika to z przyjętej konfiguracji procesowej. Wyczerpująco o Urzędzie 

Prokuratora pisze: H. Kuczyńska, Model oskarżenia przed Międzynarodowym 

Trybunałem Karnym, Warszawa 2014   H. Kuczyńska, The Accusation Model 

before the International Criminal Court. Study of Convergence of Criminal 

Justice System, Heidelberg-New York-Dordrecht-London 2015. 
5
 Choć nie zamierzam tej kwestii szerzej rozwijać w tej pracy, to w kontekście 

analizowanych środków ochrony pokrzywdzonych i świadków, podkreślenia 

wymaga fakt, iż w większości przypadków zbrodnie międzynarodowe stanowią 

przykład przemocy zbiorowej (collective violence). Na poziomie 

międzynarodowym do odpowiedzialności karnej pociągane są natomiast 

wyłącznie jednostki, pojedyńczy sprawcy, których sprawstwo ma najczęściej 

tzw. oddalony charakter, gdyż nie popełniają oni tych zbrodni bezpośrednio, lecz 

za pośrednictwem innych, podległym im osób, zwykle z wykorzystaniem 

elementu podległości służbowej. Bezpośredni i szeregowi zarazem sprawcy, 

jeżeli nie są ścigani przez krajowe systemy ścigania, pozostają zatem na 

wolności, żyją obok ofiar i świadków tych zbrodni i wciąż stanowią potencjalne 

źródło ponownej wiktymizacji. Dlatego środki ochrony pokrzywdzonych i 
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Środki te, a więc ich normatywna treść oraz praktyczna aplikacja, będą 

podstawowym przedmiotem analiz podjętych w przedkładanej pracy. 

 Artykuł składa się z dwóch części merytorycznych. W części 

pierwszej skupię się na analizie pojęciowej pojęć „ofiary”, 

„pokrzywdzonego” oraz „świadka”, wkomponowując te rozważania  

w szerszą perspektywę karnoprocesową, a także po części 

filozoficznoprawną. Z kolei część druga zostanie już ściśle poświęcona 

statycznej i dynamicznej analizie środków ochrony prywatności 

pokrzywdzonych i świadków w Statucie Międzynarodowego Trybunału 

Karnego oraz w Regułach Procesowych i Dowodowych (RPE)
6
. Prowa-

dzone w punkcie 2 i 3 rozważania zwieńczy zwięzłe podsumowanie. 

2. Ofiara, pokrzywdzony a świadek zbrodni międzynarodowych  

  Analiza semantyczna i normatywna wyszczególnionych powyżej 

pojęć, tj. ofiary, pokrzywdzonego oraz świadka, prowadzi do 

jednoznacznego wniosku, iż nie są to pojęcia identyczne, choć 

niewątpliwie występuje między nimi istotna tożsamość znaczeniowa. Dla 

właściwego zrozumienia regulacji procesowych powyższe uwagi są 

jednak niewystarczające. Dlatego za konieczne uznać należy podjęcie 

bardziej szczegółowej analizy różnic i podobieństw występujących 

pomiędzy tymi pojęciami.  

 W pracy tej przyjmuję, że należy odróżnić od siebie pojęcia 

ofiary i pokrzywdzonego. Zgodnie z wykształconym w polskim języku 

prawnym ususem językowym, pokrzywdzony to co najmniej od okresu 

międzywojennego pojęcie o karnoprocesowej proweniencji
7
. Z kolei 

„ofiara” występowała przez lata przede wszystkim w analizach 

                                                                                                                        
świadków nie mogą dotyczyć tylko „etapu haskiego”, lecz powinny być ponadto 

rozciągnięte na okres przed (zeznawaniem, uczestnictwem) i po tym etapie (po 

powrocie do kraju pochodzenia). Por. także: M. A. Drumbl, Atrocity, 

Punishment and International Law, Cambridge 2007, s. 35 i n.; M. Królikowski, 

Odpowiedzialność karna jednostki za sprawstwo zbrodni międzynarodowej, 

Warszawa 2011.  
6

 Rules of Procedure and Evidence, International Criminal Court 

(https://www.icc-cpi.int/iccdocs/.../rulesprocedureevidenceeng.pdf).  
7
 Por. D. Kużelewski, Pokrzywdzony, w: C. Kulesza, Strony i inni uczestnicy 

postępowania karnego. System Prawa Karnego Procesowego, Warszawa 2016, 

s. 331. 

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/.../rulesprocedureevidenceeng.pdf
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podejmowanych w obrębie wiktymologii i kryminologii
8
. Sytuacja uległa 

zmianie dopiero wtedy, gdy pojęcie ofiary pojawiło się w tłumaczonych 

na język polski dokumentach międzynarodowych (ONZ, UE). 

odnoszących się do praw i definicji ofiary. Przyniosło to nie tylko 

komplikację translatorską, lecz zarazem językową. W systemie 

obowiązującego prawa obok pokrzywdzonego pojawiła się bowiem 

również ofiara.  

 Pojęcie ofiary jest szersze od pojęcia pokrzywdzonego. Innymi 

słowy, każdy pokrzywdzony jest zarazem ofiarą, lecz nie każda ofiara 

musi być pokrzywdzonym. Wynika to z faktu, iż pokrzywdzenie 

przestępstwem (stanie się ofiarą), nie jest ściśle związane ze statusem 

pokrzywdzonego, który przysługuje dopiero ofierze biorącej udział  

w postępowaniu karnym, tj. jest ograniczone procesowo
9
. Z tego względu 

ofiarę powinno się sytuować albo jako ogólne pojęcie w istocie wyzute  

z realnej treści (np. ofiara jako uzasadnienie procesu przedstawione 

cytatem z preambuły we wprowadzeniu), albo jako pojęcie co prawda 

dookreślone, lecz nie w sferze procesowej, a przez przepisy prawa 

materialnego (np. abstrakcyjnie rozumiana ofiara zbrodni ludobójstwa).  

Z perspektywy sumarycznej, w tekście oficjalnego tłumaczenia Statutu 

MTK na język polski angielskie pojęcie victim, czy też francuskie victime 

czterokrotnie jest tłumaczone jako ofiara, zaś trzydzieści cztery razy jako 

pokrzywdzony. Nie powinno to jednak dziwić, biorąc pod uwagę  

                                                      
8
 Z kolei poszkodowany to pojęcie typowe dla rozważań cywilistycznych. Por 

także uwagi: L. Falandysz, Pokrzywdzony w prawie karnym i wiktymologii, 

Warszawa 1980, s. 43 i n.. Z kolei w najnowszej literaturze przedmiotu pojęciem 

ofiary posługuje się również E. Hryniewicz-Lach. Por. argumentację: E. 

Hryniewicz-Lach, Ofiara w polskim prawie karnym. Interesy ofiary przestępstwa 

i karno-materialne instrumenty służące ich zabezpieczeniu, Warszawa 2017, s. 

69 i n. 
9
 W literaturze podkreśla się również innego rodzaju dwuwymiarowość pojęcia 

ofiary (victim) w międzynarodowym prawie karnym: w normatywnej (juridified) 

i z tego względu wąskiej postaci, gdy jest mowa o roli procesowej (tj. victim jako 

uczestnik postępowania)  oraz w szerszej postaci  dyskursywnej, a dokładniej w 

formie telos uzasadniającego prowadzone procesy karne (tj. dobro szeroko 

definiowanej ofiary, niezależnie od tego, czy dająceje się wkomponować w 

definicje legalną tejże przyjętą na potrzeby prowadzonego postępowania 

karnego; również ofiary pośrednie, ofiary zmarłe itd.). Por. S. Kendall, S. 

Nouwen, Representational Practices at the International Criminal Court: The 

Gap Between Juridified and Abstract Victimhood, „Law and Contemporary 

Problems” 2014,  nr 76, s. 235-262. 



P. Gacka: Środki ochrony prywatności pokrzywdzonych i świadków w postępowaniu przed 

Międzynarodowym Trybunałem Karnym 

165 

 

w przeważającej mierze procesowy i ustrojowy, a nie materialnoprawny 

charakter Statutu
10

.   

 Pojęcie osób pokrzywdzonych zostało ponadto zdefiniowane  

w regule 85 (a) RPE, zgodnie z którą, „termin „Osoby pokrzywdzone” 

oznacza osoby fizyczne, które ucierpiały w wyniku popełnienia 

jakiejkolwiek zbrodni objętej jurysdykcją Trybunału”. Oprócz tego, 

zgodnie z regułą 85(b), „do osób pokrzywdzonych można również 

zaliczyć organizacje lub instytucje, które poniosły bezpośrednie szkody 

na jakimkolwiek swoim majątku przeznaczonym na cele związane  

z religią, edukacją, sztuką lub nauką, albo na cele charytatywne, jak 

również szkody na zabytkach, szpitalach lub innych miejscach albo 

obiektach przeznaczonych na cele humanitarne”. Z definicji tej wynika 

zatem, że zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne mogą uzyskać 

status pokrzywdzonych w postępowaniu przed MTK, choć tylko 

pierwszy ze wskazanych kategorii podmiotów w całości wyczerpuje 

zakres definiendum wyrażonego w regule 85 RPE. 

 Odmienna zależność występuje natomiast pomiędzy pojęciami 

pokrzywdzonego i świadka
11

. Pokrzywdzony może być bowiem świad-

kiem, ale nie jest nim ex definitione, jak było to w przypadku opisanej 

powyżej relacji pomiędzy ofiarą a pokrzywdzonym. Z drugiej strony, 

również nie każdy świadek biorący udział w postępowaniu przed MTK 

jest pokrzywdzonym. Można być zatem świadkiem, nie będąc ani ofiarą, 

ani pokrzywdzonym zbrodnią międzynarodową  pokrzywdzonym, nie 

będąc świadkiem, lecz będąc ofiarą  oraz ofiarą, nie będąc ani 

pokrzywdzonym, ani świadkiem.  

 Ten syntetyczny opis uwidacznia cechy przyjętych w trakcie 

negocjacji nad Statutem MTK procesowych rozwiązań normatywnych. 

Sytuując pokrzywdzonych w roli uczestników postępowania 

                                                      
10

 Charakter prawny Statutu MTK ma również znaczenie z perspektywy podstaw 

odpowiedzialności karnej i związania jednostek znajdującymi się tam 

przepisami. Por. zwłaszcza uwagi: M. Milanović, Is the Rome Statute Binding on 

Individuals? (And Why We Should Care), „Journal of International Criminal 

Justice” 2010, nr 9/1, s. 25-52. 
11

 Jak zauważa K. Kremens: „[ś]wiadkowie w międzynarodowym postępowaniu 

karnym dzielą się na zwykłych światków oraz biegłych”: K. Kremens, Dowody 

osobowe w międzynarodowym postępowaniu karnym, Toruń 2010, s. 87. 

Pokrzywdzony-świadek będzie z istoty rzeczy należeć do pierwszej spośród 

wskazanych kategorii.  
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(participant), a nie wyłącznie świadków, doszło wówczas do 

rozszerzenia ich uprawnień, do wzmocnienia ich pozycji procesowej
12

.  

W ten sposób zerwano także z modelem przyjętym w przepisach 

proceduralnych trybunałów ad hoc, w których rolę ofiary ograniczano 

wyłącznie do roli świadka
13

. Współcześnie zatem, nie wchodząc w szcze-

gółowe analizy dogmatyczne, Statut MTK przewiduje trzy odmienne role 

dla osób pokrzywdzonych wskutek popełnienia przestępstwa: ofiary-

wnioskodawcy (complainant), pokrzywdzonego-uczestnika postępowania 

(victim participant) oraz pokrzywdzonego-świadka (victim-witness).  

 Pierwsza ze wskazanych kategorii, tj. ofiara-wnioskodawca, 

występuje na etapie przedsądowym. Jej rola sprowadza się do 

poinformowania (tzw. communication) Urzędu prokuratora  

o prawdopodobieństwie popełnienia zbrodni (art. 15 ust. 1 i 2 SMTK). 

Co istotne, przepis ten formułuje zarazem ciążący na Prokuratorze 

obowiązek zbadania wiarygodności takiej informacji, wzmacniając tym 

                                                      
12

 Wydaje się, że tradycyjny podział na kontradyktoryjny albo inkwizycyjny 

model postępowania karnego nie znajduje aplikacji w analizach odnoszących się 

do Statutu MTK. Statut ten charakteryzuje się bowiem swoistymi rozwiązaniami 

kompromisowymi, które raz bardziej przypominają mechanizmy typowe dla 

państw common law, a innym razem te przyjęte w kulturze prawa 

kontynentalanego. Por. K. Ambos, International Criminal Procedure: 

'Adversarial', 'Inquisitorial' or Mixed?, „International Criminal Law Review”, 

2003, nr 3, s. 1-37. W obrębie Unii Europejskiej w odniesieniu do pozycji ofiary 

w procesie karnym wyróżnia się trzy modele regulacji: ograniczający udział 

pokrzywdzonego wyłącznie do roli świadka (3 państwa)  umożliwiający ofierze 

dochodzenie odpowiedzialności odszkodowawczej od sprawcy przestępstwa w 

charakterze parte civile (15 państw)  oraz model oparty na prawie do udziału w 

postępowaniu oraz na funkcji oskarżycielskiej – Nebenkläger (10 państw). 

Podaję za: Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for 

victims, European Union Agency for Fundamental Rights, s. 31. Nie ulega 

jednak wątpliwości, iż Statut MTK w wyższym stopniu czerpie z rozwiązań 

typowych dla kultury prawa kontynentalnego (m.in. umacniając pozycję ofiary), 

aniżeli było to w przypadku trybunałów norybmerskiego i tokijskiego, a także 

powstałych później dwóch trybunałów ad hoc, które wyraźnie nawiązywały do 

modelu common law. Por. K. Kremens, Inquisitorial and Adversarial Influences 

on the Examination of a Witness in the International Criminal Procedure, Acta 

Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2015, nr 1/2, s. 

83-85. 
13

 Trzeba jednak nadmienić, iż Reguły Procesowe i Dowodowe trybunałów ad 

hoc zawierały również definicję pokrzywdzonego (ofiary). 
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samym to uprawnienie ofiary
14

. Następnie, w odniesieniu do pokrzy-

wdzonego-uczestnika postępowania, Statut formułuje trzy etapy, na 

których dopuszczalny jest jego udział: 1) gdy prokurator uzna, że istnieje 

uzasadniona podstawa do prowadzenia postępowania przygotowawczego, 

pokrzywdzeni mogą składać oświadczenia do Izby Przygotowawczej  

w związku z wnioskiem prokuratora o upoważnienie do wszczęcia 

postępowania (art. 15 ust. 3 SMTK)  2) gdy badana jest jurysdukcja 

Trybunału lub dopuszczalność sprawy, pokrzywdzeni mogą przedłożyć 

Trybunałowi swoje uwagi (art. 19 ust. 3 SMTK)  3) gdy zostały 

naruszone osobiste interesy pokrzywdzonych, Trybunał może zezwolić 

na przedstawienie uwag i zapatrywań na takim etapie postępowania, 

który uzna za stosowny (art. 68 ust. 3 SMTK).  

 Ostatnia ze wskazanych kategorii ulega jednakże zasadniczej 

modyfikacji, gdy pokrzywdzony-uczestnik postępowania nabywa status 

pokrzywdzonego-świadka. Wówczas bowiem, zamiast przedstawiać 

swoje osobiste uwagi i zapatrywania
15

, które nie są częścią materiału do-

wodowego, pokrzywdzony-świadek ma za zadanie dostarczyć 

Trybunałowi niezbędnych dla rozsądzenia sprawy dowodów. Dowód jest 

                                                      
14

 Co jest problematyczne z uwagi na ich liczbę liczoną w tysiącach. Od lipca 

2002 r. Urząd Prokuratora otrzymał bowiem 12 590 takich skarg. Podaję za: 

Report on Preliminary Examination Activities 2017, International Criminal 

Court, 4 grudnia 2017 r., pkt 18. 
15

  Warto podkreślić, iż osobiste zapatrywania i opinie nie są kwalifikowane 

przez Trybunał jako dowody w sprawie. MTK w sprawie Lubanga stwierdził: 

„Finally, it needs to be stressed that the process of victims "expressing their 

views and concerns" is not the same as "giving evidence". The former is, in 

essence, the equivalent of presenting submissions, and although any views and 

concerns of the victims may assist the Chamber in its approach to the evidence in 

the case, these statements by victims (made personally or advanced by their legal 

representatives) will not form part of the trial evidence”. Tak: Situation in the 

Democratic Republic of Congo in the Case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga 

Dyilo. Decision on the request by victims a/ 0225/06, a/0229/06 and a/0270/07 

to express their views and concerns in person and to present evidence during the 

trial. Public Annex (ICC-01/04-01/06), 26 czerwca 2009 r., pkt 25 (Dalej: 

Lubanga).Z perspektywy procesowej stanowią one przede wszystkim pomoc dla 

sędziów przy ocenie zebranego materiału dowodowego. Natomiast z 

perspektywy ofiary mają one niewątpliwie charakter terapeutyczny, co podkreśla 

się w kolejnych opracowaniach dotyczących m.in. problemy traumy. Por. 

S.L.Steele, Victim-Witnesses in the International Criminal Court: Justice for 

Trauma, or the Trauma of Justice?, „Australian International Law Journal” 

2005, nr 12, s. 99-108. 
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zatem odmiennym typem informacji od „uwag i zapatrywań”. 

Wprowadzenie tej z natury dualistycznej i po części wewnętrznie 

wykluczającej się kategorii jest wysoce problematyczne z perspektywy 

procesowej
16

. Postępowanie przed Trybunałem powinno bowiem nie tyl-

ko spełniać kryteria sprawności i rzetelności, lecz również być 

prowadzone z poszanowaniem praw oskarżonego i z uwzględniem 

ochrony świadków i pokrzywdzonych (art. 64 ust. 2 SMTK). Z tego też 

względu dopuszczenie do aktywnego i bezpośredniego (tj. nie za 

pośrednictwem pełnomocnika procesowego – r. 90 RPE) udziału 

pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym, czy to w charakterze 

pokrzywdzonego-uczestnika postępowania, czy też pokrzywdzonego-

świadka jest poprzedzone dokładną analizą Trybunału, który bada 

celowość ich wystąpienia z perspektywy osobistych interesów  

w pierwszym przypadku, oraz potencjalnej wartości niedostępnego 

dotychczasu materiału dowodowego w przypadku drugim
17

. 

 Analizując zagadnienia definicyjne, warto również zwrócić 

uwagę na jeszcze jeden fenomen znaczeń nadawanych pojęciom  

w prawie. Przyjęta w regule 85 definicja osoby pokrzywdzonej oprócz 

funkcji klaryfikacyjnej, pełni z pewnością również funkcję kreującą, 

zwłaszcza w zakresie, w jakim odnosi się ona do potencjalnego udziału 

osób prawnych w postępowaniu przed MTK. Zarazem jednak warto także 

nadmienić, od negatywnej tym razem strony, iż wraz z przyjęciem 

definicji legalnej dochodzi nieuchronnie do pewnego zafiksowania 

semantycznego, które w sferze procesowej może wywierać zasadnicze, 

niekoniecznie pozytywne, skutki. Gdy mowa o definicji osoby 

pokrzywdzonej, ma to przede wszystkim znaczenie z perspektywy tego, 

kogo za taką osobę będzie można w toku czynności procesowej uznać,  

                                                      
16

 Zwłaszcza wtedy, gdy uwzględni się bardzo dużą liczbę pokrzywdzonych 

biorących udział w postępowaniu przed MTK (np. ponad 5000 ofiar w sprawie 

Bemba, ponad 4000 w sprawie Ongwena). Por. także krytyczne uwagi: C. Jorda, 

J. de Hemptinne, The Status and Role of the Victim [w:] The Rome Statute of the 

International Criminal Court: A Commentary, Oxford 2002, Tom II, s. 1387-

1419.  
17

 Z tego też względu pokrzywdzeni-świadkowie muszą przedstawić 

szczegółowe streszczenie dowodów, które zamierzają przedłożyć w zeznaniach 

(comprehensive summary of evidence). Por. Lubanga, pkt 39 oraz pkt 45. Do 

lutego 2014 r. przed MTK zeznawało w sumie 223 świadków oraz 10 

pokrzywdzonych-świadków. Dane podaję za: Bearing Witness at the 

International Criminal Court. An Interview Survey of 109 Witnesses, Human 

Rights Center, Berkeley 2014, s. 3.  
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a komu status pokrzywdzonego zostanie odmówiony. Trudno zarazem 

zaprzeczyć pewnej zależności, wedle której im szersza zakresowo 

definicja pokrzywdzonego, tym większa szansa na czynny udział ofiary 

w postępowaniu karnym. Oczywiście ma to znaczenie tylko o tyle, o ile 

podmiot ten – pokrzywdzony – posiada jakiekolwiek uprawnienia 

procesowe. W przypadku ich braku jego potencjalny udział  

w postępowaniu tak czy inaczej nie miałby bowiem sensu. 

 Nawet dualistyczna i stosunkowo rozbudowana definicja osoby 

pokrzywdzonej określona w regule 85 RPE nie uwzględnia jednak, co 

oczywiste, cech indywidualnych poszczególnych ofiar zbrodni 

międzynarodowych. Biorące udział w postępowaniu przed MTK ofiary 

nie są jednakże podmiotami identycznymi, zarówno gdy mowa o stopniu 

i typie ich pokrzywdzenia (np. ofiara ludobójstwa albo ofiara zbrodni 

wojennych), jak i wtedy, gdy odnosimy się do potrzeb czy też oczekiwań 

przez nie wyrażanych (np. żądania stricte retrybutywne albo 

restoratywne). Innymi słowy, nie istnieje kategoria tzw. ofiary 

reprezentatywnej. Wniosek ten wypływa również z analizy dogmatycznej 

poszczególnych przepisów Statutu dotyczących środków ochrony, które 

poddane zostaną szerszej analizie w punkcie 3. W tym miejscu wystarczy 

tylko wspomnieć, iż z art. 68 ust. 2 SMTK wynika, że szczególną 

ochroną otacza się ofiary przemocy seksualnej oraz dzieci występujące w 

charakterze pokrzywdzonego albo świadka. W ten sposób dochodzi 

zatem do ich wyszczególnienia z uwagi na specyficzne cechy (większe 

narażenie na ponowną wiktymizację) odróżniające te podmioty od  

innych ofiar biorących udział w postępowaniu przed MTK.  

 Warto także nadmienić, iż w warunkach masowej wiktymizacji 

dodatkowo uwarunkowej kontekstowo (np. konflikt wewnątrzpań-

stwowy), ciężko bez zastrzeżeń przyjąć koncepcję ofiary idealnej (ideal 

victim)
18

, a więc takiego typu osoby pokrzywdzonej, która co prawda 

                                                      
18

 Pisząc o koncepcji ofiary idealnej, tj. stanowiącej abstrakcyjne wyobrażenie 

społeczeństwa osoby niewinnej, słabej i dobrej zaatakowanej przez stanowiącego 

jej całkowite przeciwieństwo sprawcę (N. Christie, Conflicts as Property, 

„British Journal of Criminology” 1977, nr 17(1), s. 19), N. Christie podkreśla, że 

bycie ofiarą nie ma charakteru obiektywnego, lecz subiektywny. Por. N. Christie, 

The Ideal Victim [w:] From Crime Policy to Victim Policy. Reorienting the 

justice system, E. A. Fattah (red.), Hampshire-London 1986, s. 18. Zgadzając się 

z powyższym stwierdzeniem, wydaje się, że obiektywizacja następuje dopiero 

wraz z nadaniem ofierze statusu osoby pokrzywdzonej (victim label). Decyzja ta 

ma bowieem charakter konstytutywny. W sprawie Bemba stwierdzono: „(…) a 
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krzywdy doznała, sama jednakże jej innym osobom w ramach takiego 

makro-konfliktu nie wyrządzając
19

. Z tego też względu przedmiotem ana-

liz badaczy odrzucających albo co najmniej powątpiewających  

w prawdziwość koncepcji ofiary idealnej jest analiza równie 

kontrowersyjnej koncepcji przyczynienia się do powstania szkody  

w wyniku popełnienia przestępstwa (comparative criminal liability), 

która zakłada własnie wyważenie odpowiedzialności sprawcy i ofiary  

w zależności od stopnia tego przyczynienia
20

. Zawarta w Regułach Proce-

sowych i Dowodowych definicja osoby pokrzywdzonej tych subtelności, 

co jasne, jednak nie uwzględnia.  

3. Środki ochrony prywatności 

 Pośród wielu przeprowadzanych przez doktrynę kategoryzacji 

praw pokrzywdzonych i świadków, jedna szczególnie warta przytoczenia 

opiera się na rozróżnieniu pomiędzy „standardami (prawami) obsługi” 

(service rights) a „prawami proceduralnymi” (procedural rights)
21

. Pier-

wsza ze wskazanych grup ma przede wszystkim na celu zapewnienie 

możliwie daleko idącego standardu opieki, czy też – innymi słowy – 

optymalizację pozytywnych doświadczeń pokrzywdzonych i innych 

                                                                                                                        
distinction must be drawn between victims applying to participate and victims 

recognised as participants in the present proceedings” (pkt 4) oraz „In order for a 

victim to participate in the present proceedings, it must first be determined 

whether the victim applicant qualifies as a victim of the case” (pkt 30). Por. 

Situation in the Central African Republic in the Case of the Prosecutor v. Jean-

Pierre Bemba Gombo, Fourth Decision on Victims' Participation, 12 grudnia 

2008 r. (ICC-01/05-01708). Dostępne statystyki jednoznacznie wskazują, że 

mniej niż połowa składających wniosek o udział w postępowaniu w charakterze 

osoby pokrzywdzonej podmiotów następnie status ten rzeczywiście uzyskuje 

(między 2005 a 2010 spośród 2577 wniosków, tylko 941 rozpatrzono 

pozytywnie). Dane podaję za: S. Arbia, The Internatioonal Criminal Court and 

victim protection and support, legal aid and family visits, „Commonwealth Law 

Bulletin” 2010, nr 36/3, s. 528. 
19

 Por. ciekawe uwagi dotyczące koncepcyjnej złożoności nadawania victim 

label: L. Moffett, Justice for Victims before the International Criminal Court, 

London-New York 2016, s. 21-23.  
20

 Por. V. Bergelson, Victims’ Rights and Victims’ Wrongs. Comparative 

Liability in Criminal Law, Stanford 2009;  A. Harel, Efficiency and Fairness in 

Criminal Law: The case for a Criminal Law Principle of Comparative Fault, 

„California Law Review” 1994, nr 82, s. 1181-1229. 
21

 Przytaczam za: T. Bacharova, The Standing of Victims in the Procedural 

Design of the International Criminal Court, Leiden-Boston 2017, s. 103.  
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podmiotów biorących udział w postępowaniu sądowym. Metaforycznie 

można ująć to na zasadzie analogii do statusu konsumenta (petenta), 

któremu należy zapewnić określony standard obsługi, wykorzystując do 

tego mechanizmy przewidziane prawem. Natomiast druga kategoria 

nazywana prawami proceduralnymi, w przeciwieństwie do pierwszej, ma 

przede wszystkim na celu aktywizację pokrzywdzonych i świadków,  

i w tym właśnie celu wyposaża te podmioty w określone prawa, które 

pozwalają im wpływać na bieg wydarzeń  modyfikować rzeczywisty 

kształt toczących się przed MTK postępowań. W literaturze trafnie 

podkreśla się, że w istocie obie kategorie są ze sobą z natury powiązane
22

, 

co widać chociażby na etapie uzyskiwania statusu pokrzywdzonego  

w postępowaniu przed MTK, gdzie proceduralne prawo do wzięcia 

udziału w postępowaniu (art. 68 SMTK, reguła 89 RPE) jest ściśle 

związane z obowiązkiem zawiadamiania pokrzywdzonych i ich 

przedstawicieli o podejmowanych decyzjach procesowych w odniesieniu 

do wszystkich postępowań przed Trybunałem (reguła 92 RPE), który to 

obowiązek stanowi niewątpliwie „standard obsługi”. 

 Środki ochrony prywatności zasadniczo zakwalifikować można 

do drugiej spośród wskazanych grup, a więc do service rights. O ich 

fundamentalnym znaczeniu zwłaszcza dla świadków i ofiar świadczą 

opinie samych zainteresowanych. Przykładowo, jeden ze świadków  

w rozmowie z działaczami Human Rights Center stwierdził: „Bałem się  

o swoje bezpieczeństwo i o to, że środki ochrony nie będę wystarczające. 

Ludzie z łatwością mogą przeczytać w internecie transkrypcję 

postępowania i zidentyfikować mnie”
23

. Zapewnienie określonego pozio-

mu bezpieczeństwa leży również w interesie samego Trybunału, gdyż  

w wielu przypadkach świadkowie i pokrzywdzeni-świadkowie są 

jedynym dostępnym (osobowym) źródłem dowodowym potrzebnym do 

udowodnienia sprawcy  jego winy. W odpowiedzi na te potrzeby 

zarówno Statut MTK, jak i Reguły Procesowe i Dowodowe oraz inne 

dokumenty wyznaczające zasady funkcjonowania poszczególnych 

organów MTK przewidują takie środki ochrony. Równie istotna jest 

jednakże skuteczność implementacji tych środków, od której może 

                                                      
22

 T. Bacharova, The Standing of Victims in the Procedural Design of the 

International Criminal Court, Leiden-Boston 2017, s. 104-105.  
23

 W oryginale: „I was worried about my security and that the protective 

measures were not enough. People can easily read transcripts of the proceedings 

on the internet and identify me”. Podaję za: Bearing Witness at the International 

Criminal Court. An Interview Survey of 109 Witnesses, Human Rights Center, 

Berkeley 2014, s. 23. 
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zależeć zakres partycypacji świadków i pokrzywdzonych w charakterze 

świadków w kolejnych procesach przed MTK.   

 Kluczową podstawą prawną dla analizy statusu ofiary  

i pokrzywdzonego w postępowaniu karnym przed MTK oraz środków 

ochrony (prywatności) ich przysługujących jest przywołany już 

uprzednio art. 68 SMTK. Zgodnie z ustępem 1-wszym tego artykułu 

„Trybunał podejmuje stosowne środki w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa, dobrego stanu fizycznego i psychicznego, godności  

i prywatności pokrzywdzonych i świadków (…)”. Przytoczony fragment 

tego przepisu wskazuje na ścisłą relację pomiędzy leżącym po stronie 

organów MTK obowiązkiem realizacji tych celów z jednej strony,  

a prawem pokrzywdzonych i świadków do żądania ich zapewnienia  

z drugiej
24

. Nie jest to jednak prawo nieograniczone w swej treści. 

Wymagalny prawem poziom ochrony uzależniony jest bowiem od cech 

szczególnych świadków i pokrzywdzonych biorących udział  

w postępowaniu, takich jak wiek, płeć, stan zdrowia, charakter zbrodni 

(przemoc  seksualna, przemoc wobec dzieci) (Art. 68 ust. 1 SMTK w zw. 

z regułą 86 RPE). Jako że świadkowie i pokrzywdzeni nie stanowią 

grupy homogenicznej, gdy idzie o ich potrzeby, a także zagrożenia przed 

nimi stojące, to wprowadzenie takich różnicujących kryteriów należy 

ocenić pozytywnie. To zróżnicowanie  znajduje również normatywne 

odzwierciedlenie w przepisach szczegółowych, w których wprowadza się 

dwie kategorie tych środków: zwykłe (r. 87 RPE) i specjalne (r. 88 RPE).  

 Stosując określone środki ochrony organy Trybunału muszą mieć 

ponadto na względzie prawa oskarżonego oraz wymogi rzetelnej  

i bezstronnej rozprawy (Art. 68 ust. 1 SMTK w zw. z art. 64 ust. 2 SMTK 

oraz w zw. z art. 57 ust. 3 pkt c) w przypadku postępowania 

przygotowawczego). Te dwa zastrzeżenia delimitują zakres swobody 

organów MTK przy implementacji środków ochrony pokrzywdzonych  

i świadków
25

. We właściwym dobieraniu tych środków ochrony Prokura-

                                                      
24

 Por. również szczegółowe uwagi: D. Donat-Cattin, Article 68, [w:] K. Ambos, 

O. Triffterer (red.), The Rome Statute of the International Criminal Court. A 

Commentary, Nomos 2016, s. 1683 i n. 
25

 W obliczu rekonfiguracji modelu procesu przed MTK jeszcze istotniejsze 

wydaje się być wyważenie interesów jednej i drugiej strony w taki sposób, aby 

żadna ze stron nie została tym działaniem poszkodowana. Idea ta została już 

zresztą wyrażona przed laty przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej 

Jugosławii (MTKJ) w sprawie Dusko Tadica: „This balancing of interests show 

that, on the one hand, there is some constraint to cross-examination, which can 
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torowi i Trybunałowi doradza Biuro do spraw Pokrzywdzonych  

i Świadków
26

 (Art. 68 ust. 4 SMTK w zw. z art. 43 ust. 6 SMTK)
27

. 

Zapewnienie świadkom i pokrzywdzonym szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa, w tym między innymi pomoc przy organizacji podróży, 

zakwaterowania, opieki zdrowotnej, jak i programów wsparcia 

psychologicznego i finansowego należy z kolei do obowiązków 

Sekretariatu
28

.  

 Ochrona prywatności świadków i pokrzywdzonych stanowi 

wyłom w zasadzie jawności postępowania karnego, gdyż prowadzi albo 

do jej całkowitego wyłączenia (anonimowość), albo do częściowego 

ograniczenia (poufność)
29

. Zasada jawności jest w literaturze uzasadnia-

nia w oparciu o trzy funkcje: 1) kontrolną, 2) informacyjną,  

                                                                                                                        
be substantially obviated by the procedural safeguard. On the other hand, the 

Trial Chamber has to protect witnesses who are genuinely frightened”. Por. 

Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Prosecutor’s Motion Requesting 

Protective Measures for Victims and Witnesses, 10 August 1995,  pkt 85. 
26

 Z orzecznictwa MTK wynika jednak, że funkcja Biura nie sprowadza się 

wyłącznie do “doradzania” organom MTK, lecz również do podejmowania 

samodzielnych działań w zakresie przysługujących pokrzywdzonym i świadkom 

środków ochrony. Por. Situation in the Democratic Republic of the Congo, The 

Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Judgment on the 

appeal of the Prosecutor against the "Decision on Evidentiary Scope of the 

Confirmation Hearing, Preventive Relocation and Disclosure under Article 

67(2) of the Statute and Rule 77 of the Rules" of Pre-Trial Chamber (ICC-01/04-

01/07 OA 7), 26 November 2008, pkt 90-92. 
27

 Zgodnie z regulacją 41 (Regulations of the Court): The Victims and Witnesses 

Unit may, pursuant to article 68, paragraph 4, draw any matter to the attention 

of a Chamber where protective measures under rule 87 or special measures 

under rule 88 require its consideration. 
28

 Por. regulations 79-96 Regulations of the Registry; M. Eikel, Witness 

Protection Measures at the International Criminal Court: Legal Framework and 

Emerging Practice, „Criminal Law Forum” 2012, nr 23, s. 105-108. 
29

  O ile w przypadku anonimowości (anonymity) podstawowym podmiotem, 

przed którym prywatne dane świadka mają być chronione jest zasadniczo 

oskarżony, o tyle w przypadku poufności (confidentiality) chodzi o 

niedostępność informacji pozwalających zidentyfikować ofiarę przed 

podmiotami zewnętrznymi (op. publiczną). Por. Y. A. Reyes, The Protection of 

Victims Participating in International Criminal Justice [w:] Victim Participation 

in International Criminal Justice. Practitioners’ Guide, K. Tibori-Szabo, M. 

Hirst (red.), Hague 2017, s. 201. 
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i 3) gwarancyjną
30

. Jawność postępowania jest również wartością chro-

nioną mocą postanowień Statutu MTK. Zgodnie z art. 67 ust. 1 „(…) 

oskarżony ma prawo do publicznego, rzetelnego i bezstronnego procesu 

(…)”. Choć wszystkie wspomniane funkcje są niewątpliwie istotne, to  

z perspektywy przyjmowanych przeze mnie założeń 

filozoficznoprawnych za szczególnie relewantną uznaję funkcję 

informacyjną. Proces karny, w tym rozumieniu, jest swoistym 

mechanizmem komunikacji aktorów biorących czynny udział w teatrze 

wymiaru sprawiedliwości z ludźmi na całym świecie. Trybunał mocą 

swoich wyroków autorytatywnie ustala określoną prawdę historyczną, 

przypisuje za nią winę konkretnej jednostce, która częstokroć 

reprezentuje określoną grupę społeczną albo naród (w ten sposób 

pośrednio przypisując winę i temu zbiorowemu podmiotowi), a następnie 

wymierza karę, która z uwagi na obiektywne ograniczenia ma jednak  

raczej symboliczny (expressivism), aniżeli retrybutywny lub 

odstraszający charakter. Z perspektywy dogmatycznej, natomiast, każde 

ograniczenie jawności postępowania karnego powinno być w stosowny 

sposób umotywowane.  

 Ograniczenie jawności postępowania, a tym samym ochrona 

prywatności pokrzywdzonego i świadka, jest możliwe na podstawie art. 

68 ust. 2 SMTK, zgodnie z którym „(…) Izby Trybunału mogą, w celu 

ochrony pokrzywdzonych i świadków lub oskarżonego, prowadzić część 

postępowania in camera lub zezwolić na przedstawienie dowodów przy 

użyciu przekazu elektronicznego lub innych specjalnych środków. Środki 

takie stosuje się w szczegolności w odniesieniu do ofiar przemocy 

seksualnej lub dziecka występującego w charakterze pokrzywdzonego 

lub świadka, chyba że Trybunał zarządzi inaczej, mając na względzie 

wszystkie okoliczności sprawy, a w szczególności zapatrywania 

pokrzywdzonego lub świadka”. W ten sposób wprowadzony został 

wyjątek od zasady wyrażonej w art. 69 ust. 2 SMTK, głoszącej, że „[n]a 

rozprawie świadek składa zeznania osobiście, z wyjątkiem sytuacji 

przewidzianych”. Ten wyjątek może przybrać albo formę składania 

zeznań na rozprawie, ale za pośrednictwem środków izolujących świadka 

od innych uczestników postępowania, albo poza rozprawą
31

. Z orzeczni-

ctwa wynika, że MTK opowiada się za wąską wykładnią tego wyjątku, 

podkreślając, że środki ochrony będą przyznawane tylko w wyjątkowych 

                                                      
30

 Funkcje zasady jawności podaję za: R. Koper, Jawność rozprawy głównej a 

ochrona prawa do prywatności w procesie karnym, Warszawa 2010, s. 55.  
31

 Takiego rozróżnienia dokonuje: M. Płachta, Międzynarodowy Trybunał Karny. 

Tom I, Zakamycze 2004, s. 802. 
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przypadkach
32

, a każdy wniosek będzie oceniany indywidualne w oparciu 

o dwa kryteria: obiektywnego ryzyka dla świadka oraz proporcjonalności 

środków do praw procesowych przysługujących oskarżonemu. 

 Z perspektywy ochrony prywatności zmiana metody składania 

zeznań ma znaczenie tylko wówczas, gdy jest zarazem związana  

z anonimowością (poufnością) świadków w stosunku do innych 

podmiotów wewnętrznych, tj. bezpośrednio uczestniczących  

w postępowaniu przed MTK, i zewnętrznych, np. mediów. Jest to 

niewątpliwie środek najdalej idący, gdy mowa o ochronie tożsamości 

świadka lub pokrzywdzonego, który może być przyjęty w celu ochrony 

tożsamości zeznających osób. Z tego też względu stanowi on potencjalne 

źródło naruszeń zasady równowagi (balansowania) interesów 

oskarżonego i innych uczestników postępowania. Anonimowość stoi 

również w sprzeczności z przywołanymi uprzednio funkcją kontrolną, 

gwarancyjną i informacyjną zasady jawności procesu karnego
33

. Pomimo 

tych ograniczeń i dosyć zachowawczego podejścia Trybunału, 

anonimowość świadka w postępowaniu przed MTK nie jest 

wykluczona
34

.  

 Decyzja o utajnieniu tożsamości świadka odbywa się w trybie 

wnioskowym na podstawie reguły 87 (3) RPE, a zatem jest to jeden ze 

zwykłych środków ochronnych, w kontraście do tych przewidzianych  

w regule 88 RPE, które nazwane zostały „środkami specjalnymi”.  

                                                      
32

 Situation in the Democratic Republic of Congo in the Case of the Prosecutor 

v. Thomas Lubanga Dyilo. Decision on victims' participation (ICC-01/04-01/06), 

18 January 2008, pkt 131 (dalej: Lubanga). 
33

 W odniesieniu do funkcji informacyjnej MTK podkreślił, że: „if a witness 

knows that the veracity of his account may not be subjected to the same level of 

public scrutiny because his identity is not known, this may impact on the 

Chamber’s ability to establish the truth and ensure the proper administration of 

justice”. Por.  Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of 

The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Public redacted version of “Prosecution 

Response to the Defence Request for incourt protective measures for Witnesses 

D-0004 and D-0017”, 10 May 2017, ICC-01/04-02/06-1899-Conf, pkt 10-11. 
34

 W precedensowej sprawie Lubangi: „[t]he Trial Chamber rejects the 

submissions of the parties that anonymous victims should never be permitted to 

participate in the proceedings. Although the Trial Chamber recognizes that it is 

preferable that the identities of victims are disclosed in full to the parties, the 

Chamber is also conscious of the particularly vulnerable position of many of 

these victims, who live in an area of ongoing conflict where it is difficult to 

ensure their safety”: Lubanga, pkt 130. 
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W regule 87 (3) RPE przewidzianych zostało 5 różnych środków 

ochrony, które podlegają implementacji w drodze nakazu: 

1. Ochrona nazwiska pokrzywdzonego, świadka albo innej osoby 

narażonej na niebezpieczeństwo z powodu zeznań złożonych 

przez świadka, lub wszelkich informacji, które mogłyby 

prowadzić do ich identyfikacji – zostały  wymazane z publicznie 

dostępnych protokołów Izby  

2. Zabronienie Prokuratorowi, obronie lub jakiemukolwiek innemu 

uczestnikowi postępowania ujawniania takich informacji osobom 

trzecim; 

3. Przedstawienie zeznań za pomocą środków elektronicznych lub 

innych środków specjalnych, łącznie z wykorzystaniem środków 

technicznych umożliwiających zmianę obrazu lub głosu, 

wykorzystaniem technologii audio-wizualnych, zwłaszcza 

wideokonferencji oraz telewizji przemysłowej, oraz 

wykorzystaniem wyłącznie środków dźwiękowych  

4. W stosunku do pokrzywdzonego, świadka lub innej osoby 

narażonej na niebezpieczeństwo posługiwanie się pseudonimem 

z uwagi na zeznania złożone przez świadka   

5. Przeprowadzenie przez Izbę części swojego postępowania in 

camera. 

 Oprócz tego, jak już wspomniano, w Regułach Procesowych  

i Dowodowych przewidziano również tzw. środki specjalne (reguła 88 

RPE), które zostały wyodrębnione w celu ochrony osób szczególnie 

narażonych na ponowną wiktymizację, w tym w celu ułatwienia 

„składania zeznań przez pokrzywdzonego lub świadka po 

traumatycznych przeżyciach, dziecka, osoby starszej lub ofiary przemocy 

seksualnej” (r. 88(1) RPE). Z perspektywy ochrony prywatności 

szczególnie istotny jest ustęp 5-ty tej reguły, zgodnie z którym 

„[u]względniając fakt, że naruszenie prywatności świadka lub 

pokrzywdzonego może spowodować zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, 

Izba powinna wykazać czujność w kontrolowaniu sposobu zadawania 

pytań świadkowi lub pokrzywdzonemu w celu uniknięcia jakiegokolwiek 

szykanowania lub zastraszania, zwracając przy tym szczególną uwagę na 

ataki kierowane na ofiary zbrodni przemocy seksualnej”. Dobór 

specjalnych środków ochrony świadków jest przedmiotem każdorazowej 

oceny Trybunału, który opiera się w tym względzie na opinii Biura.  

W związku ze wspomnianym już obowiąkiem balansowania praw 
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oskarżonego i pokrzywdzonych oraz świadków, a także na podstawie 

analizy wybranych decyzji Trybunału, można – jak się wydaję – 

stwierdzić, iż Trybunał swobodniej traktuje te wnioski o ustanowienie 

środków ochrony, które nie spotykają się ze sprzeciwem zarówno 

Prokuratora, jak i obrońców oskarżonego
35

. Jest tak najprawdopodobniej 

dlatego, iż w ten sposób domniemuje się zachowanie owego balansu, 

skoro inni uczestnicy postępowania nie są przeciwni ustanowieniu takich 

środków ochronnych. 

4. Podsumowanie 

 Podstawowym celem tego artykułu było przeprowadzenie analizy 

poszczególnych środków ochrony prywatności pokrzywdzonych  

i świadków w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem 

Karnym. Ich końcowa ocena przebiegać powinna na dwóch poziomach: 

dogmatycznym i praktycznym. Z perspektywy dogmatycznej, przyjęte  

w różnych konstytuujących Trybunał dokumentach rozwiązania,  

a zwłaszcza dwie kategorie środków zwykłych i specjalnych są bogate  

w rozmaite mechanizmy mające na celu ochronę bezpieczeństwa, w tym  

i prywatności, świadków i pokrzywdzonych.  

 Natomiast z praktycznego punktu widzenia, a więc  

z perspektywy tego, na ile skutecznie poszczególne organy i jednostki 

MTK implementują standardy przewidzane z dokumentach trybunał ten 

konstytuujących, szczególnie istotna wydaje mi się ocena samych 

zainteresowanych, która – co ciekawe – jest zdecydowanie pozytywna.  

Z przywoływanych już w pracy badań empirycznych Human Rights 

Center wynika bowiem, że w pięciopunktowej skali (1 – bardzo 

niezadowolony; 5 – bardzo zadowolony) kryterium zapewnienia 

bezpieczeństwa (w tym prywatności) wystepujący przed Trybunałem 

świadkowie ocenili średnio na 4,43
36

. Wciąż poważnym problemem 

                                                      
35

 Por. wydaną niedawno decyzję: Situation in Uganda in the case of the 

Prosecutor v. Dominic Ongwen. Decision on Victims’ Application for In-Court 

Protective and Special Measures (ICC-02/04-01/15), 13 April 2018, pkt 9-11, 

gdzie nie został zgłoszony sprzeciw innych uczestników postępowania, Trybunał 

przyznał środki ochrony, nie rozważając jednakże w wyczerpujący sposób racji 

stojących za ich przyznaniem, bądź nieprzyznaniem. 
36

 Podana w tekście wartość (4,43) stanowi obliczoną przeze mnie średnią 

poszczególnych podanych w tekście Raportu wartości szczegółowych (dokonano 

tam bowiem rozróżnienia pomiędzy security oraz safety, wprowadzając ponadto 

kryterium płci). Bearing Witness at the International Criminal Court. An 

Interview Survey of 109 Witnesses, Human Rights Center, Berkeley 2014, s. 36.  
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pozostaje natomiast podpadające pod kategorię przestępstw przeciwko 

wymiarowi sprawiedliwości przekupywanie świadków i podejmowanie 

innych działań mających na celu przeszkodzenie im w zeznawaniu  

(art. 70 ust. 1 c) SMTK), o czym świadczą liczne doniesienia medialne, 

jak i toczące się przed międzynarodowymi trybunałami sprawy dotyczące 

przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Ochrona 

prywatności świadków i pokrzywdzonych jest zarazem trudna do 

implementacji z perspektywy geograficznej. Odległość dzieląca Trybunał 

od miejsc zamieszkania zeznających osób stanowi przeszkodę zwłaszcza 

w zapewnieniu bezpieczeństwa wtedy, gdy świadkowie albo 

pokrzywdzeni znajdują się poza Hagą. Nie wolno równocześnie 

zapominać, że w praktyce każdy środek ochronny implementowany 

wobec wspomnianych podmiotów stanowi potencjalne zagrożenie 

naruszenia praw oskarżonego, a tym samym reguł rzetelnego procesu 

karnego. Konieczne jest zatem, jak po raz pierwszy podkreślił MTKJ  

w sprawie Tadica, umiejętne balansowanie interesów jednej i drugiej 

strony, co w praktyce nie jest zadaniem łatwym, o ile w ogóle możliwym 

do wykonania. 
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