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Ignorantia iuris nocet.
wiadomoæ prawnych aspektów
u¿ytkowania komputerów wród informatyków
1. Przedmiot i cel badania
W polskim systemie prawnym zagadnienia dotycz¹ce u¿ytkowania komputerów zawarte s¹ w wielu ró¿nych ustawach i rozporz¹dzeniach, których interpretacja jest czêsto
niejednoznaczna i k³opotliwa. Jak siê wydaje, spora czêæ przestêpstw komputerowych pope³niana jest z powodu braku znajomoci lub z³ej interpretacji obowi¹zuj¹cych przepisów.
Choæ zagadnienia dotycz¹ce prawa komputerowego powinny byæ znane w szczególnoci
informatykom, to w praktyce spora czêæ z nich nie ma, albo co gorsza  ma b³êdne pojêcie
o obowi¹zuj¹cych przepisach.
W niniejszym tekcie przedstawione s¹ wyniki pilota¿owego badania ankietowego,
które przeprowadzone zosta³o wród nauczycieli akademickich i studentów informatyki.
Celem badania by³o poznanie wiedzy oraz pogl¹dów i opinii dotycz¹cych praktycznych
aspektów u¿ytkowania systemów informatycznych w wietle polskich standardów normatywnych.

2. Metoda badania
W ramach badania przeprowadzono pisemn¹ ankietê wród pracowników Katedry
Informatyki Stosowanej oraz studentów kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki
Elektroniki Informatyki i Automatyki, Politechniki £ódzkiej (III, IV i V rok studiów dziennych magisterskich oraz I rok studiów zaocznych). Dobór próby (zobacz tak¿e [16, s. 48–60])
podyktowany by³ przede wszystkim dostêpnoci¹ badanych i mo¿liwoci¹ uzyskania stosunkowo wysokiej responsywnoci. Badanie ankietowe nie spe³nia zatem wymogów metody reprezentacyjnej, dlatego jego wyników nie mo¿na interpretowaæ jako opinii zbiorowoci generalnej (porównaj [8, s. 200–241]). Ogó³em rozdano 148 ankiet i uzyskano 130 poprawnie wype³nionych zwrotów.
* Katedra Informatyki Stosowanej, Politechnika £ódzka
** Katedra Prawa Miêdzynarodowego Publicznego i Stosunków Miêdzynarodowych, Uniwersytet
w £odzi
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Ankieta by³a anonimowa i sk³ada³a siê z dziewiêciu pytañ. Pytania mia³y charakter
zamkniêty. Piêæ z nich (pierwsze cztery i ostatnie) by³y pytaniami dysjunktywnymi, pozosta³e cztery pytania by³y pytaniami koniunktywnymi. Pytania wystêpuj¹ce w ankiecie opracowano na podstawie wytycznych, które mo¿na znaleæ w literaturze przedmiotu [9, s. 53–
73], [15, s. 66–120]. Oprócz pytañ weryfikuj¹cych wiedzê i opinie na temat zagadnieñ z zakresu szeroko rozumianego prawa komputerowego (pytania 18) zosta³o umieszczone
jedno pytanie (pytanie 9) dotycz¹ce pogl¹dów ankietowanych na temat stopnia jego restrykcyjnoci.

3. Wyniki
Na wykresach (rys. 19) przedstawione zosta³y iloci odpowiedzi na poszczególne pytania z podzia³em na nauczycieli akademickich oraz studentów informatyki. Prawid³owe
odpowiedzi zosta³y oznaczone ramkami. Jakkolwiek  z uwagi na stosunkowo du¿¹ liczebnoæ próby  otrzymane wyniki mo¿na uznaæ za niele oddaj¹ce pogl¹dy pracowników
i studentów, to – z uwagi na niezachowanie wymogów metody reprezentacyjnej  nie mo¿na ich uogólniæ, co by³o zreszt¹ zgodne z za³o¿eniami badania, które mia³o mieæ charakter
pilota¿owy. Zwraca uwagê, ¿e w niektórych przypadkach (najczêciej dla pytania nr 1) zaznaczono wiêcej ni¿ jedn¹ (mimo wyranego komentarza) wymagan¹ odpowied (³¹cznie
w 12 przypadkach). Takie przypadki zosta³y odrzucone i nie by³y brane pod uwagê przy
dalszych analizach wyników.

Rys. 1. Odpowiedzi pracowników i studentów na pytanie 1: W firmie FIRMA ABC
od tygodnia funkcjonuje nowa sieæ komputerowa, która nie zosta³a jeszcze zabezpieczona.
W tym czasie dokonano w³amania do systemu i przechwycono wa¿ne dla firmy informacje
(niebêd¹ce jednak informacjami szczególnie chronionymi). Co Pani/Pana zdaniem powinien
zrobiæ administrator sieci? (proszê zaznaczyæ 1 odpowied, któr¹ uwa¿a Pani/Pan za s³uszn¹)
ród³o: opracowanie w³asne
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Na pytanie dotycz¹ce w³amania do niezabezpieczonej sieci wiêkszoæ ankietowanych,
zarówno pracowników (17 osób), jak i studentów (54 osoby), zaznaczy³a odpowied prawid³ow¹, tj. w³¹czenie zabezpieczeñ, aby zapobiec dalszym w³amaniom. Jednak¿e, doæ
du¿a grupa osób (11 pracowników i 35 studentów) zaznaczy³a odpowied, ¿e mia³o miejsce
w tym przypadku przestêpstwo hackingu. Natomiast 11 studentów i 1 pracownik sugeruje
zabezpieczenie ladów w³amania.
Komentarz: Zgodnie z brzmieniem art. 267 § 1 polskiego kodeksu karnego [1] karalne
jest uzyskanie informacji przez osobê, która nie by³a uprawniona do jej posiadania, a jednym
ze sposobów uzyskania tej¿e informacji mo¿e byæ prze³amanie elektronicznych zabezpieczeñ. Przepis mówi wy³¹cznie o uzyskaniu informacji poprzez prze³amanie, nieominiêcie
zabezpieczeñ, choæ w praktyce ustalenie, czy mamy do czynienia z prze³amaniem czy ominiêciem mo¿e nie byæ takie proste. Czyn ten okrelany jest mianem tzw. przestêpstwa hackingu. Podkreliæ nale¿y, i¿ stawia siê wymóg faktycznego zabezpieczenia informacji. Jeli
w³amanie do sieci nast¹pi³o w momencie, w którym (choæby na krótko) zabezpieczenie nie
by³o aktywne  nie mo¿na mówiæ o pope³nieniu przestêpstwa [18, s. 1279], nie ma zatem
sensu zg³aszania zawiadomienia o przestêpstwie ani zabezpieczanie ladów w³amania (przynajmniej nie dla celów dowodowych, mo¿e jedynie dla poznawczych).

Rys. 2. Odpowiedzi pracowników i studentów na pytanie 2: W instytucji XYZ dane osobowe
s¹ przechowywane i przetwarzane w systemie informatycznym, który jest po³¹czony z sieci¹
publiczn¹. Czy Pani/Pana zdaniem, administrator danych powinien zabezpieczyæ pomieszczenia,
w których przetwarzane s¹ dane, przed dostêpem osób nieuprawnionych oraz kontrolowaæ
przep³yw informacji pomiêdzy systemem informatycznym a sieci¹ publiczn¹?
(proszê zaznaczyæ 1 odpowied, która jest wed³ug Pani/Pan za s³uszn¹)
ród³o: opracowanie w³asne

W przypadku odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce obowi¹zków administratora danych
wiêkszoæ studentów (54 osoby) zaznaczy³a odpowied prawid³ow¹, natomiast 39 studentów uwa¿a, ¿e dzia³ania te nie s¹ nakazane przepisami prawa, a jedynie regu³y dobrej
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praktyki wskazuj¹, ¿e powinny byæ podjête. Wród pracowników wyniki wynosz¹ odpowiednio 12 i 16.
Komentarz: Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych obowi¹zki administratora danych w zakresie zapewnienia zabezpieczenia
danych osobowych zawarte s¹ w art. 3639a ustawy [2]. Administrator danych jest obowi¹zany zastosowaæ rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj¹ce ochronê przetwarzanych
danych osobowych odpowiedni¹ do zagro¿eñ oraz kategorii danych objêtych ochron¹,
a w szczególnoci powinien zabezpieczyæ dane przed dostêpem osób nieuprawnionych
oraz ich zmian¹, utrat¹, uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 36.1). Podkreliæ nale¿y, i¿
w rozumieniu art. 7 pkt. 4)4 ustawy [2] administratorem danych jest organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba (sporód wymienionych art. 3 ustawy), decyduj¹ca o celach i rodkach przetwarzania danych osobowych. Na mocy delegacji zawartej w art. 39a
ustawy zosta³y w rozporz¹dzeniu szczegó³owo okrelone podstawowe warunki techniczne
i organizacyjne, jakim powinny odpowiadaæ urz¹dzenia i systemy informatyczne s³u¿¹ce
do przetwarzania danych osobowych [3]. Wród wymienionych szczegó³owo w za³¹czniku
do rozporz¹dzenia obowi¹zków zapewnienia bezpieczeñstwa informacji s¹ wymóg fizycznego zabezpieczenia pomieszczeñ, w których przetwarzane s¹ dane osobowe [3, za³¹cznik
do rozporz¹dzenia  czêæ A. rodki bezpieczeñstwa na poziomie podstawowym, pkt. I.1.]
oraz kontrola przep³ywu informacji pomiêdzy systemem informatycznym a sieci¹ publiczn¹ [3, Za³¹cznik do rozporz¹dzenia  czêæ C. rodki bezpieczeñstwa na poziomie wysokim, pkt. XII.2.b). S¹ to obowi¹zki administratora danych  odpowiedzi¹ prawid³ow¹ jest
wiêc odpowied nr 3.

Rys. 3. Odpowiedzi pracowników i studentów na pytanie 3: Prezes Kowalski skontrolowa³
zawartoæ s³u¿bowej poczty elektronicznej pracownika Kwiatkowskiego. Co wed³ug Pani/Pana
powinien zrobiæ Kwiatkowski w obronie swojej prywatnoci? (proszê zaznaczyæ 1 odpowied,
któr¹ uwa¿a Pani/Pan za wskazan¹)
ród³o: opracowanie w³asne
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W odniesieniu do pytania nr 3, 19 ankietowanych pracowników uwa¿a, ¿e pracodawca
jest osob¹ uprawnion¹ do uzyskiwania informacji w poczcie s³u¿bowej pracowników, to
samo potwierdza 52 studentów. Z kolei 9 pracowników i 19 studentów ma zdanie, ¿e jeli
pracownik nie zosta³ powiadomiony o mo¿liwoci takiej kontroli, to mo¿e napisaæ pozew
do s¹du cywilnego domagaj¹c siê odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych. Natomiast 20 studentów s¹dzi, ¿e tak¹ spraw¹ powinien zaj¹æ siê Rzecznik Praw Obywatelskich.
Komentarz: Prawo wgl¹du pracodawcy w treæ s³u¿bowej poczty elektronicznej
pracownika nale¿y rozpatrywaæ na dwóch p³aszczyznach: potencjalnej odpowiedzialnoci
karnej pracodawcy i potencjalnej odpowiedzialnoci cywilnej [12].
W odniesieniu do tej pierwszej kwestii nale¿y przyj¹æ, i¿ pracownik z pewnoci¹ nie
korzysta z prawnokarnej ochrony treci elektronicznej korespondencji s³u¿bowej. Wskazuje na to analiza art. 267 § 1 k.k. Artyku³ ten penalizuje uzyskanie informacji przez osobê
nieuprawnion¹ poprzez pod³¹czenie siê do przewodu s³u¿¹cego do przekazywania informacji lub poprzez prze³amanie elektronicznego, magnetycznego lub innego szczególnego zabezpieczenia. Po pierwsze pracownicy maj¹ za³o¿one i prowadzone konta pocztowe na
serwerze nale¿¹cym do pracodawcy przez podlegaj¹cego mu administratora systemu informatycznego, który wydaje has³a dostêpu do skrzynek pocztowych. Do zapoznania siê
z treci¹ listów elektronicznych nie jest wiêc konieczne prze³amanie zabezpieczeñ elektronicznych ani ¿adnych innych specjalnych zabezpieczeñ, jest ona dostêpna dla pracodawcy
bezporednio. A skoro nie ma prze³amania zabezpieczeñ, nie mo¿na mówiæ o pope³nieniu
przestêpstwa z art. 267 § 1. Wyj¹tek mo¿e stanowiæ szczególna sytuacja, w której wiadomoci s¹ zaszyfrowane z u¿yciem specjalnego programu i ich odczytanie nie jest mo¿liwe bez prze³amania szczególnego zabezpieczenia. Przestêpstwo zostaje jednak pope³nione, gdy w wyniku prze³amania zabezpieczenia dostêp do informacji uzyska³a osoba do tego nieuprawniona. Treæ korespondencji s³u¿bowej pracownika powinna pozostawaæ
w zwi¹zku z zakresem jego obowi¹zków s³u¿bowych, jest dokonywana w imieniu pracodawcy i pozostaje w sferze jego interesów. Pracodawca jest wiêc osob¹ uprawnion¹
do zapoznania siê z treci¹ informacji i nie pope³nia przestêpstwa okrelonego w art. 267
§ 1.k.k. [10].
Odnonie do ochrony prawa do prywatnoci i tajemnicy korespondencji pracownika,
a wiêc potencjalnej odpowiedzialnoci odszkodowawczej pracodawcy na gruncie prawa
cywilnego za naruszenie tych dóbr, to sprawa nie jest do koñca przes¹dzona i budzi wiele
emocji, w zale¿noci od grupy interesów, która jest reprezentowana [17, s. 217–220], [11].
Najbardziej przejrzystym rozwi¹zaniem dla obu stron by³oby wczeniejsze uprzedzenie
pracowników przez pracodawcê o mo¿liwoci stosowania kontroli s³u¿bowej korespondencji elektronicznej. Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski skierowa³ do minister pracy i polityki spo³ecznej list, w którym zwróci³ uwagê na coraz czêciej stosowan¹
i na coraz szersz¹ skalê praktykê kontroli korespondencji elektronicznej pracowników oraz
potrzebê uprzedzania ich o takim zamiarze przez pracodawców. Brak uprzedzenia pracownika o mo¿liwoci takiej kontroli mo¿e naraziæ pracodawcê na zarzut naruszenia dóbr
osobistych pracownika i zarazem stwarza pracownikowi mo¿liwoæ ewentualnego docho-
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dzenia odszkodowania w procesie cywilnym. Zaakcentowa³ to niedawno Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w wyroku z 3 kwietnia 2006 w sprawie Copland przeciwko Wielkiej
Brytanii (no. 62617/00).
Za prawid³owe w wietle prawnych wymogów mo¿liwoci kontroli poczty s³u¿bowej
przez pracodawcê przy pytaniu nr 3 uznaæ mo¿naby zarówno odpowied pierwsz¹, jak
i drug¹. W treci pytania odnielimy siê jednak do mo¿liwoci ochrony prawa do prywatnoci przez pracownika, a wiêc chodzi³o o wskazanie, czy pracownik potencjalnie móg³by
i w pod jakimi warunkami dochodziæ ochrony swoich praw czuj¹c siê pokrzywdzony ich
naruszeniem. Odpowiedzi¹ prawid³ow¹ jest odpowied pierwsza.

Rys. 4. Odpowiedzi pracowników i studentów na pytanie 4: Pani Kowalska prowadzi
swój blog internetowy. Czy Pani/Pana zdaniem powinna go zarejestrowaæ?
(proszê zaznaczyæ 1 odpowied, któr¹ uwa¿a Pani/Pan za s³uszn¹)
ród³o: opracowanie w³asne

Na pytanie dotycz¹ce koniecznoci zarejestrowania blogu internetowego 20 pracowników i ponad po³owa studentów uwa¿a, ¿e przepisy nie nakazuj¹ takiej czynnoci. Pozostali
pracownicy i 35 studentów uwa¿a, ¿e nale¿y dokonaæ rejestracji blogu, tylko jeli spe³nia
on definicjê dziennika lub czasopisma, okrelon¹ w prawie prasowym. Wród studentów
znalaz³o siê 7, którzy stwierdzili, ¿e przepisy nakazuj¹ dokonywania rejestracji.
Komentarz: Problem uznania stron internetowych za czasopisma i obowi¹zku ich
rejestracji w wietle wynikaj¹cego z art. 45 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe [4] budzi³ wiele kontrowersji. Wynika³y one z prób interpretacji ustawowej definicji
prasy zawartej w art. 7 ust. 2 pkt. 1 prawa prasowego. Za rozstrzygaj¹ce w tej kwestii nale¿y uznaæ postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 26 lipca 2007 r. (sygn. akt. IV KK 174/
2007), zgodnie z którym pras¹ s¹ zarówno dzienniki i czasopisma, jak i wszelkie istniej¹ce
i powstaj¹ce w wyniku postêpu technicznego rodki masowego przekazywania ( ) upowszechniaj¹ce publikacje periodyczne za pomoc¹ druku, wizji, fonii lub innej techniki
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rozpowszechniania. W zwi¹zku z tym, gdy przekaz istnieje tylko w formie elektronicznej
w Internecie, ale ukazuje siê periodycznie, spe³niaj¹c wymogi, o których mowa w art. 7 ust.
2 pkt. 1 prawa prasowego, istnieje obowi¹zek jego rejestracji, niedope³nienie którego
skutkowaæ mo¿e odpowiedzialnoci¹ karn¹ z art. 45 prawa prasowego. Odpowiedzi¹ prawid³ow¹ jest odpowied nr 2.
Kolejne 4 pytania dawa³y mo¿liwoæ wybrania kilku odpowiedzi.

Rys. 5. Odpowiedzi pracowników i studentów na pytanie 5: Do mieszkania Pana Malinowskiego
puka Policjant, który chce sprawdziæ legalnoæ oprogramowania zainstalowanego w jego komputerze.
Posiada ze sob¹ nakaz s¹dowy. Co Pani/Pana zdaniem musi lub powinien zrobiæ Malinowski?
(proszê zaznaczyæ wszystkie odpowiedzi, które uwa¿a Pani/Pan za s³uszne)
ród³o: opracowanie w³asne

Podczas przeprowadzania kontroli oprogramowania w mieszkaniu, zarówno studenci
jak i pracownicy najpierw sprawdziliby legitymacjê policjanta i nakaz s¹dowy lub prokuratorski. Kolejne odpowiedzi, które uzyska³y du¿¹ liczbê g³osów, to odpowiedzi wskazuj¹ce
na udostêpnienie policjantowi komputera oraz wpuszczenie policjanta do mieszkania. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e 13 studentów i 2 pracowników poda³oby has³a do zaszyfrowanych plików,
10 studentów udawa³oby, ¿e nie ma ich w domu, a 5 studentów i 4 pracowników nie wpuci³oby policjanta bez wczeniejszej zapowiedzi o przeprowadzaniu kontroli. W sumie 6
studentów i 1 pracownik uwa¿aj¹, ¿e nie nale¿y udostêpniaæ danych w komputerze, bo dane
nie s¹ rzeczami, a rewizja dotyczy rzeczy.
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Komentarz: Przeszukanie pomieszczeñ i innych miejsc mo¿e nast¹piæ w celu znalezienia rzeczy mog¹cych stanowiæ dowód w sprawie lub podlegaj¹cych zajêciu w postêpowaniu karnym, je¿eli istniej¹ uzasadnione podstawy do przypuszczenia, ¿e wymienione
rzeczy tam siê znajduj¹ (art. 219 kodeksu postêpowania karnego [5]). Postanowienie s¹du lub prokuratora nale¿y okazaæ osobie, u której przeszukanie ma byæ przeprowadzone
(art. 220 § 2 k.p.k.). Osobie, u której przeszukanie ma nast¹piæ, jak najbardziej przys³uguje
wiêc prawo upewnienia siê, i¿ zosta³ wydany nakaz oraz sprawdzenia legitymacji policjanta – i takich prawid³owych odpowiedzi uzyskano przy tym pytaniu najwiêcej. Po sprawdzeniu nakazu (albo jak kto woli bez jego sprawdzenia), powinnimy wpuciæ policjanta do
mieszania, odpowied nr 2 jest równie¿ odpowiedzi¹ prawid³ow¹. Istniej¹ w tym zakresie
pewne regu³y dotycz¹ce dokonywania przeszukania pomieszczeñ zamieszka³ych w porze
dziennej, czyli miêdzy 6 rano a 22 wieczorem, ale w wypadkach niecierpi¹cych zw³oki
przeszukanie mo¿e nast¹piæ równie¿ w porze nocnej (art. 221 § 1 oraz 2 k.p.k). Na tej samej
podstawie nale¿y uznaæ, ¿e osoba, u której ma nast¹piæ przeszukanie, musi udostêpniæ
w tym celu swój komputer  przeszukanie mo¿e dotyczyæ „pomieszczeñ i innych miejsc
i przyjmuje siê interpretacjê, ¿e zwrot ten odnosi siê do systemu komputerowego [14]. Podobnie w celu odnalezienia plików mog¹cych stanowiæ dowód pope³nienia przestêpstwa
mo¿na przeprowadziæ przeszukanie systemu informatycznego lub jego czêci, a wiêc nale¿y udostêpniæ dane w komputerze (odpowied 3). Nie jest natomiast wymagane podawanie
hase³ do zaszyfrowanych plików  osoba kontrolowana mo¿e odmówiæ sk³adania takich
zeznañ, zw³aszcza, jeli podanie ich narazi³oby j¹ na odpowiedzialnoæ karn¹. Nie ma tak¿e
prawnego obowi¹zku wczeniejszego uprzedzenia o dokonaniu przeszukania. Zatem prawid³owe dzia³ania okrelaj¹ odpowiedzi nr 1, 2 i 6.

Rys. 6. Odpowiedzi pracowników i studentów na pytanie 6: Pan Nowak otrzyma³ wiadomoæ
e-mail z linkiem do strony, na której znajduj¹ siê zdjêcia z dzieciêc¹ pornografi¹.
Co Pani/Pana zdaniem powinien zrobiæ Pan Nowak?
(proszê zaznaczyæ wszystkie odpowiedzi, które uwa¿a Pani/Pan za wskazane)
ród³o: opracowanie w³asne
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Odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce maila z dzieciêc¹ pornografi¹ przedstawia³y siê nastêpuj¹co. W du¿ej wiêkszoci zarówno studenci, jak i pracownicy zg³osiliby ten fakt na
policjê. Znacz¹ca czêæ powiadomi³aby administratora sieci. Z kolei 6 pracowników i 20
studentów wys³a³oby zg³oszenie do dy¿urnetu, a 6 studentów i 1 pracownik wola³oby usun¹æ wiadomoæ i zapomnieæ o problemie. Tylko jedna osoba nie podjê³aby ¿adnych dzia³añ.
Komentarz: Zgodnie z art. 202 § 3 k.k. rozpowszechnianie lub publiczna prezentacja
treci pornograficznych z udzia³em ma³oletniego jest przestêpstwem zagro¿onym kar¹ pozbawienia wolnoci od 6 miesiêcy do lat 8. Karalne jest tak¿e utrwalanie treci pornograficznych z udzia³em ma³oletniego oraz ich sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie
(art. 202 § 4 i 4a k.k.). Z uwagi na wysok¹ szkodliwoæ spo³eczn¹ czynu osoba posiadaj¹ca
na ten temat informacje powinna z³o¿yæ zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa  odpowied prawid³owa nr 4, wybrana przez wiêkszoæ respondentów. Zawiadomienie o przestêpstwie nie jest w tym przypadku obowi¹zkiem prawnym, a jedynie spo³ecznym, wiêc jego realizacja wynikaæ bêdzie z postawy przyjêtej przez osobê posiadaj¹c¹ informacjê. Istnienie zespo³ów takich jak dy¿urnet.pl umo¿liwia internaucie szybk¹ i ³atw¹
reakcjê na zauwa¿ony problem, nie jest to jednak wykorzystanie dostêpnych rodków
prawnych. Mo¿na jednak uznaæ powiadomienie dy¿urnetu za równie¿ poprawn¹ odpowiedzi¹ na pytanie 6.

Rys. 7. Odpowiedzi pracowników i studentów na pytanie 7: Student Mikiewicz pobiera
za pomoc¹ programu do obs³ugi sieci P2P filmy, utwory muzyczne. W którym przypadku Pani/Pana
zdaniem naruszy prawo? (proszê zaznaczyæ wszystkie odpowiedzi, które uwa¿a Pani/Pan za s³uszne)
ród³o: opracowanie w³asne

Na pytanie dotycz¹ce pobierania utworów muzycznych i filmów najwiêcej ankietowanych uwa¿a, ¿e ³amie przepisy w przypadku publicznego odtwarzania w klubie studenckim,
Kolejne przypadki, w których zdaniem ankietowanych ³amane jest prawo to: rozpowszechnianie utworów w akademiku  25 pracowników i 78 studentów, rozpowszechnianie
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wród rodziny  11 pracowników i 53 studentów. Pozosta³e odpowiedzi uzyska³y porównywaln¹ liczbê g³osów w obu badanych grupach.
Komentarz: Konstrukcja dozwolonego u¿ytku prywatnego wynikaj¹ca z art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [6] daje mo¿liwoæ
korzystania z pojedynczych egzemplarzy rozpowszechnionych ju¿ utworów w zakresie
swojego u¿ytku osobistego oraz przez kr¹g osób pozostaj¹cych w zwi¹zku osobistym,
w szczególnoci pokrewieñstwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego [13, s. 147].
Z kolei w odniesieniu do art. 116 wymienionej ustawy nie jest dozwolone rozpowszechnianie cudzych utworów, ale dozwolone jest pobieranie rozpowszechnionych ju¿ utworów.
Odpowiedzi prawid³owe dla pytania szóstego to odpowied nr 1 i 4  w tych wypadkach
nast¹pi naruszenie prawa.

Rys. 8. Odpowiedzi pracowników i studentów na pytanie 8.: Pani Kowalska zauwa¿y³a,
¿e na forum internetowym, z którego korzysta, jeden z jego uczestników anonimowo przesy³a posty,
w których obra¿a j¹, u¿ywaj¹c s³ów niecenzuralnych. Co Pani/Pana zdaniem powinna zrobiæ,
aby poci¹gn¹æ autora wpisów do odpowiedzialnoci karnej?
(proszê zaznaczyæ wszystkie odpowiedzi, które uwa¿a Pani/Pan za wskazane)
ród³o: opracowanie w³asne

W ósmym pytaniu dominuj¹c¹ odpowiedzi¹ wród studentów i pracowników by³a
odpowied dotycz¹ca zg³oszenia faktu publicznej obrazy do administratora forum. Porównywalne wyniki otrzyma³y odpowiedzi o publicznych przeprosinach, ustaleniu to¿samoci
osoby obra¿aj¹cej i wniesieniu aktu oskar¿enia. Najmniejsza grupa ankietowanych uwa¿a,
¿e nie ma mo¿liwoci podjêcia jakichkolwiek dzia³añ prawnych.
Komentarz: Przestêpstwa znies³awienia (art. 212 § 4 k.k.) i zniewagi (art. 216 § 5 k.k.)
s¹ przestêpstwami ciganymi z oskar¿enia prywatnego, co oznacza, ¿e aby poci¹gn¹æ
sprawcê do odpowiedzialnoci karnej, pokrzywdzony powinien wszcz¹æ postêpowanie karne, wnosz¹c prywatny akt oskar¿enia do s¹du. Akt ten musi okrelaæ osobê oskar¿onego,
okrelaæ czyn mu zarzucany i wskazywaæ dowody, na których opiera siê oskar¿enie. Prawi-
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d³owe odpowiedzi w tym pytaniu odpowied nr 1 w po³¹czeniu z odpowiedzi¹ nr 4, gdy¿
aby wnieæ prywatny akt oskar¿enia pokrzywdzony musi najpierw ustaliæ to¿samoæ
sprawcy. Zg³oszenie problemu administratorowi mo¿e wprawdzie byæ skuteczne z praktycznego punktu widzenia, ewentualnie mo¿e dopomóc w ustaleniu rzeczywistej to¿samoci sprawcy, nie jest jednak rodkiem prawnym.

Rys. 9. Odpowiedzi pracowników i studentów na pytanie 9: Polskie prawo karne komputerowe
uwa¿a Pani/Pan za (proszê zaznaczyæ 1 odpowied, któr¹ uwa¿a Pani/Pan za s³uszn¹)
ród³o: opracowanie w³asne

Ostatnie pytanie dotyczy³o oceny restrykcyjnoci prawa komputerowego. Zdania by³y
podzielone i zarówno opcje restrykcyjne, jak i ³agodne otrzyma³y porównywalne wyniki.
Nie mo¿na wskazaæ odpowiedzi dominuj¹cej. A¿ 11 pracowników i 29 studentów nie ma
zdania na ten temat.

4. Wnioski
Do ankiety wybranych zosta³o kilka zupe³nie praktycznych sytuacji, w których elementarne poczucie etyki podpowiada cz³owiekowi, ¿e jedno zachowanie jest naganne
a inne  po¿¹dane. Niestety przepisy polskiego prawa  z uwagi na stopieñ komplikacji,
a niejednokrotnie równie¿ przez nieprecyzyjn¹ redakcjê i ró¿norodn¹ ich wyk³adniê  wymagaj¹ czasem podjêcia zupe³nie nieintuicyjnych (przynajmniej dla informatyka) dzia³añ.
Prawo polskie jest trudne i ma³o czytelne, a niejednokrotnie równie¿ bardziej restrykcyjne
ni¿ w innych krajach. Jego znajomoæ jest dla informatyków jednak bardzo po¿yteczna,
a nieznajomoæ mo¿e prowadziæ do przykrych konsekwencji.
Analizuj¹c wyniki badañ, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e zarówno studenci, jak i pracownicy
maj¹ zbli¿one pogl¹dy na temat zagadnieñ poruszanych w ankiecie. Jednak w obrêbie ka¿dego pytania istniej¹ du¿e rozbie¿noci w odpowiedziach.
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Pozytywnie nale¿y oceniæ fakt, i¿ w pytaniu 1. wiêkszoæ respondentów w obydwu
badanych grupach zaznaczy³a odpowied prawid³ow¹, chocia¿ niema³a grupa pozostaje
w przekonaniu, i¿ zosta³o pope³nione przestêpstwo hackingu i nale¿y zawiadomiæ o tym
odpowiednie organy cigania. Jak siê wydaje, maj¹c do wyboru jedynie jedn¹ prawid³ow¹
odpowied, informatycy wybrali najbardziej intuicyjne rozwi¹zanie (w³amanie-przestêpstwo-zawiadomiæ policjê). Dodatkowo w przekonaniu tym utwierdza fakt, ¿e w pytaniu
wielokrotnie zaznaczono wiêcej ni¿ jedn¹ prawid³ow¹ odpowied. Wiêkszoæ sporód aktualnie b¹d potencjalnie wykonuj¹cych zawód administratora sieci ma wiadomoæ faktu,
¿e zaniedbanie z ich strony poprzez nieprawid³owe zabezpieczenie systemu skutkowaæ
mo¿e tak¿e niemo¿noci¹ cigania sprawcy incydentu.
W odniesieniu do wyników odpowiedzi na pytanie nr 2, odpowied prawid³ow¹
wskaza³o wiêkszoæ ankietowanych, co mo¿e byæ spowodowane powszechn¹ wiadomoci¹ informatyków o ochronie danych osobowych. Czêæ ankietowanych uwa¿a jednak, ¿e
sposób zabezpieczenia powinien byæ zapewniony regu³ami dobrej praktyki, co nie jest
wystarczaj¹ce. Wynikaæ to mo¿e z poczucia ich etyki (zw³aszcza pracowników).
Z odpowiedzi na pytanie nr 3 widaæ, ¿e ankietowani albo nie s¹ w wiêkszoci zdeterminowani do poszukiwania ochrony ewentualnego naruszenia prawa do prywatnoci i tajemnicy korespondencji przez pracodawcê, albo nie maj¹ wiadomoci mo¿liwoci podjêcia takich dzia³añ (dominuje odpowied nr 2). Wiêkszy procent pracowników ni¿ studentów podjê³oby dzia³anie zmierzaj¹ce do ochrony tego dobra (odpowied nr 1).
Dane dotycz¹ce odpowiedzi na pytanie czwarte wskazuj¹, ¿e wiêkszoæ sporód ankietowanych w obydwu grupach niewiadomie mo¿e naraziæ siê na odpowiedzialnoæ karn¹ wynikaj¹c¹ z obowi¹zku rejestracji periodycznie uzupe³nianego blogu internetowego.
Mo¿e to wynikaæ z faktu, i¿ dopiero w ostatnim czasie sprawa ta zosta³a przes¹dzona moc¹
postanowienia S¹du Najwy¿szego. Prowadzenie blogów internetowych jest doæ powszechn¹ form¹ aktywnoci u¿ytkowników w Internecie, nale¿a³oby wiêc do³o¿yæ starañ
w celu w celu upowszechnienia tej informacji.
Zaskakuj¹ce s¹ rozbie¿noci dotycz¹ce odpowiedzi na pytanie nr 5, czyli to, ¿e wiêkszoæ respondentów wpuci³aby policjanta do mieszkania po okazaniu przez niego legitymacji s³u¿bowej i nakazu przeszukania, ale nie przek³ada siê to na gotowoæ umo¿liwienia
dokonania przeszukania. Odpowied dotycz¹c¹ udawania, i¿ nikogo nie ma w domu,
umiecilimy raczej z powodów humorystycznych, ale okazuje siê, i¿ i takie postawy (wród
studentów) mog¹ siê zdarzyæ.
Z odpowiedzi uzyskanych na pytanie nr 6 mo¿na wywnioskowaæ, i¿ problem pornografii dzieciêcej budzi na tyle negatywne emocje, i¿ wiêkszoæ respondentów zdecydowa³aby siê powiadomiæ Policjê o fakcie otrzymania odsy³acza do takich materia³ów. Czêæ osób
przedsiêwziê³aby mniej radykalne dzia³anie, mianowicie powiadomi³a administratora sieci
b¹d dy¿urnet. Zaledwie w kilku przypadkach ankietuj¹cy wykazaliby siê biern¹ postaw¹.
Wydaje siê byæ uprawnionym twierdzenie, ¿e wystêpuj¹ problemy z interpretacj¹ prawa autorskiego, poniewa¿ w pytaniu nr 7 uzyskano wiele poprawnych odpowiedzi, ale
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znaczna czêæ jest tak¿e niepoprawnych i u¿ytkownicy nie do koñca maj¹ wiadomoæ,
które dzia³ania podejmowane przez nich mog¹ byæ zgodne z prawem, a które nie.
Informatycy nie wiedz¹ tak¿e co zrobiæ, by móc poci¹gn¹æ sprawcê znies³awienia do
odpowiedzialnoci karnej  dok³adnie tak brzmia³o pytanie. Wiêkszoæ zg³osi³aby ten fakt
administratorowi forum, co mo¿e byæ rozwi¹zaniem praktycznym, ale nie wi¹¿e siê z bezporedni¹ mo¿liwoci¹ poci¹gniêcia sprawcy do odpowiedzialnoci karnej.
Rozbie¿noci w uzyskanych odpowiedziach na pytanie 9 oraz du¿a iloæ odpowiedzi
nie mam zdania wskazuj¹ na niewystarczaj¹c¹ znajomoæ i ma³e zainteresowanie informatyków zagadnieniami prawa komputerowego.
Podsumowuj¹c wyniki badania nale¿y stwierdziæ, i¿:
 Nie ma wiêkszych ró¿nic pomiêdzy wiedz¹ z zakresu prawa miêdzy grup¹ studentów
a grup¹ pracowników naukowych.
 W niektórych pytaniach da siê zauwa¿yæ skrajnie ró¿ne odpowiedzi, co wskazuje, ¿e
byæ mo¿e s¹ one udzielane intuicyjnie, przy czym intuicja doæ czêsto zawodzi. Wydaje
siê, ¿e przyczyn¹ takiego stanu rzeczy mo¿e byæ z jednej strony brak dostatecznego
zainteresowania tematem, z drugiej za fakt, i¿ prawo komputerowe jest rozproszone
w ró¿nych aktach prawnych, co utrudnia zapoznanie siê z nim, a dodatkowo informatykom trudno mo¿e byæ zrozumieæ treæ formu³owanych w jêzyku prawnym przepisów.
 Nale¿a³oby rozwa¿yæ wprowadzenie do programu studiów informatycznych przedmiotu (choæby jako wyk³ad fakultatywny) dotycz¹cego podstaw prawa komputerowego. Obecnie w ramach studiów kierunku informatyka na Wydziale Elektrotechniki
Elektroniki Informatyki i Automatyki prowadzone s¹ przedmioty: prawo gospodarcze (IX semestr studiów dziennych magisterskich) oraz prawo in¿ynierskie i ochrona
w³asnoci intelektualnej (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia). Jeli wprowadzenie nowego przedmiotu nie by³oby mo¿liwe to nale¿a³oby rozwa¿yæ przynajmniej
mo¿liwoæ rozszerzenia zakresu obowi¹zuj¹cych przedmiotów o zagadnienia dotycz¹ce prawa komputerowego. Mo¿na równie¿ rozpatrzeæ mo¿liwoæ zaproszenia specjalistów w dziedzinie cyberprzestêpczoci, którzy w ramach wyk³adów mogliby przedstawiæ studentom te zagadnienia z praktycznego punktu widzenia.
 Informatycy powinni we w³asnym zakresie zapoznaæ siê z wybranymi przepisami prawa, bo le¿y to w ich w³asnym interesie.
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