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 Ochrona konkurencji i konsumentów 
a unijny model cyberbezpieczeństwa

(od redaktorów)

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni od lat pozostaje jednym z obszarów szczególnego za-
interesowania zarówno ze strony instytucji i organów Unii, jak i poszczególnych państw człon-
kowskich. Wieloaspektowość problematyki cyberbezpieczeństwa powoduje, że zagadnienie 
to rozważane jest coraz częściej nie tylko w obszarze ochrony kluczowych systemów i sieci 
informatycznych, lecz także z perspektywy wpływu na rynek ochrony konkurencji i konsumen-
tów. Dowodem aktualności tej problematyki jest zakończona w 2019 roku zawarciem ugody 
precedensowa sprawa FTC v D-Link, w ramach której amerykański organ ochrony konkurencji 
skutecznie dowodził, że wprowadzenie na rynek tzw. usieciowionych produktów konsumenckich 
nieposiadających kluczowych zabezpieczeń technicznych może być analizowane jako czyn 
nieuczciwej konkurencji. Wejście w życie rozporządzenia 2019/881 oraz rozpoczęcie prac nad 
stworzeniem unijnych ram certyfi kacji technologii cyberbezpieczeństwa powoduje, że również 
z perspektywy prawa UE zasadne jest formułowanie pytań o odpowiedzialność producentów 
oraz dostawców usług za negatywne skutki incydentów bezpieczeństwa IT, oddziałujących na 
użytkowników indywidualnych. Do rąk Czytelników oddajemy zeszyt iKAR-a, w którym zakre-
ślona tematyka jest podejmowana z perspektywy prawnych regulacji modelu cyberbezpieczeń-
stwa, ale również ich konsekwencji dla stosowania przepisów z obszaru ochrony konkurencji 
i konsumentów.

Wprowadzeniem do tak zdefi niowanej przestrzeni badawczej jest artykuł Pawła Wajdy, w któ-
rym autor, przedstawiając analizę przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbepieczeństwa, 
zastanawia się, na ile zaproponowany przez prawodawcę reżim prawny w sposób właściwy od-
zwierciedla oczekiwania i potrzeby rynku oraz użytkowników technologii. Rozwinięcie tych roz-
ważań można odszukać w tekstach Stanisława Piątka oraz Tomasza Procia. Pierwszy z autorów 
przedstawia status przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sprawach dotyczących cyberbezpie-
czeństwa z uwzględnieniem przepisów krajowych i prawa UE. Z kolei Tomasz Proć odnosi się 
do aktualnego zagadnienia odpowiedzialności dostawców usług cyfrowych za naruszenie zasad 
cyberbezpieczeństwa. Na tym tle bada kwestię ochrony użytkowników usług cyfrowych z perspek-
tywy unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Czytelnika poszukującego informacji na 
temat uprawnień organów administracji w obszarze cyberbezpieczeństwa z pewnością zaintere-
suje artykuł Adama Szkurłata, w którym autor przedstawia status i kompetencje Prezesa UODO 
w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 

Problem interakcji pomiędzy cyberbezpieczeństwem a prawem ochrony danych analizuje 
również Marcin Rojszczak. Autor koncentruje się jednak na omówieniu konsekwencji wynika-
jących ze stosowania dyskutowanych przepisów w sektorze innowacyjnych usług fi nansowych 
(tzw. fi ntech). Innowacje fi nansowe to nie tylko dynamicznie rozwijający się segment usług, 
lecz także obszar rynku, w którym wyraźnie widać, że nowe sposoby przetwarzania danych, 
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a co za tym idzie także ich monetaryzacji, prowadzą do ujawnienia się nowych, wcześniej 
nieznanych rodzajów ryzyka, przez co stanowią również aktualne wyzwanie dla regulato-
rów rynku.

Z kolei Jarosław Greser podejmuje temat korzystania z wyrobów medycznych w perspektywie 
zagrożeń, których źródłem jest Internet oraz obecny stan prawny dotyczących badania wyrobów 
medycznych pod kątem cyberbezpieczeństwa. Problem bezpieczeństwa urządzeń medycznych, 
zwłaszcza tych używanych bezpośrednio przez pacjenta, stanowi aktualny i rzeczywisty problem 
z obszaru cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie wyczerpujące odniesienie się do tego zagadnienia 
jest niemożliwe bez jednoczesnego uwzględnienia przepisów z zakresu ochrony danych osobo-
wych, konsumentów i konkurencji. 

Czytelników zainteresowanych regulacyjnymi aspektami funkcjonowania sieci Internet, 
zwłaszcza w obszarze enforcement zainteresuje z pewnością tekst Anny Urbanek poświęcony 
ochronie przed piractwem internetowym w prawie Unii Europejskiej oraz prawie federalnym Stanów 
Zjednoczonych. Punktem wyjścia do rozważań przedstawionych przez Autorkę jest treść rozpo-
rządzenia 2019/517 w sprawie wdrażania i funkcjonowania Domeny Najwyższego Poziomu .eu.

W kolejnym artykule Agnieszka Anusz analizuje wpływ rozporządzenia eIDAS na umowy 
konsumenckie z perspektywy ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług dro-
gą elektroniczną. Na tym tle formułuje wniosek o niezbędności korelacji rozwiązań o charakterze 
technicznym z regulacjami w przedmiocie ochrony konsumentów. 

Trzy ostatnie teksty zamieszczone w bieżącym numerze odnoszą się do problematyki wza-
jemnych relacji pomiędzy cyberbezpieczeństwem a normami prawa gospodarczego. W swojej 
analizie Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz podejmuje problematykę kwalifi kacji prawnej oraz 
odpowiedzialności za dostarczane treści cyfrowe. Z kolei Łukasz Pirożek przedstawia analizę 
prawną partnerstwa przedsiębiorców dostarczających infrastrukturę i usługi cyfrowe oraz pod-
miotów publicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Krzysztof Jaroszyński podejmuje natomiast 
problematykę wpływu nowych technologii na wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego, 
a w szczególności – poszanowania zasady równej konkurencji w odniesieniu do zautomatyzo-
wanej wyceny nieruchomości.

W bieżącym zeszycie kwartalnika zamieszczone zostały również glosy, omawiające aktualne 
orzeczenia z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Monika Bychowska dokonuje 
analizy wyroku SN (I NSK 58/18), dotyczącej odmowy kontraktowania na krajowym hurtowym 
rynku usług telewizji mobilnej świadczonych w technologii DVB-H. Z kolei Cezary Banasiński 
glosuje wyrok TSUE (C-532/18), w którym Trybunał dokonał wykładni prawa ochrony konsu-
mentów w zakresie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za szkodę polegającą na śmier-
ci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia pasażera z tytułu wypadku w rozumieniu konwencji 
montrealskiej. 

Numer uzupełniają dwie recenzje – niedawno wydanej monografi i Public and Private Law and 
the Challenges of New Technologies and Digital Markets. New Technologies and Digital Markets 
in the light of current regulatory challenges (volume 1) (red. nauk. E. Bani, B. Pachuca-Smulska, 
E. Rutkowska-Tomaszewska, Warszawa 2020) oraz The Great Reversal – How America gave up 
on free markets” (T. Philippon, Cambrige/London 2019).
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Jesteśmy przekonani, że dzięki zaangażowaniu Autorów powstały ciekawe i wartościowe 
teksty, których lektura stanie się inspiracją dla dalszych badań w obszarze interakcji pomiędzy 
powstającym unijnym modelem ochrony cyberprzestrzeni a innymi obszarami prawa, w tym 
w szczególności ochroną konkurencji i konsumentów. 

Życzymy ciekawej lektury,

Cezary Banasiński
Marcin Rojszczak
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Cyberbezpieczeństwo – sektorowe aspekty regulacyjne
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II. Cyberbezpieczeństwo – uwagi ogólne
III. Obowiązki operatorów usług kluczowych
IV. Obowiązki dostawców usług cyfrowych
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Streszczenie
Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie regulacyjnej postanowień ustawy z dnia 5 lipca 
2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Celem artykułu jest wykazanie – po pierwsze, 
że w przypadku powołanej ustawy mamy do czynienia z tzw. regulacją sektorową, która nakie-
rowana jest na wypracowanie innych celów niżeli zapewnienie konkurencji w obrębie rynku (jak 
ma to miejsce w przypadku klasycznej regulacji gospodarczej). Po drugie, wykazanie, że w przy-
padku celu, jakim jest cyberbezpieczeństwo, mamy do czynienia z wypracowywaniem tego celu 
w sposób wyłącznie pośredni. Po trzecie wreszcie, celem niniejszego opracowania jest przed-
stawienie instytucji służących zapewnieniu cyberbezpieczeństwa, tj. scharakteryzowanie i ocena 
obowiązków operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych.

Słowa kluczowe: teoria regulacji; regulacja sektorowa; cyberbezpieczeństwo; operator usług 
kluczowych; dostawca usług cyfrowych.

JEL: K24 

I. Wprowadzenie
W mojej ocenie pewnym fenomenem współczesnego, czy też aktualnego (bo w istocie ten-

dencja ta nabrała szczególnego nasilenia dopiero po ostatnim globalnym kryzysie fi nansowym), 
prawa publicznego gospodarczego jest tendencja do obejmowania przez unijnego i – niejako 
w ślad za nim – krajowego prawodawcę coraz większego obszaru systemu gospodarczego. 
Z powodzeniem można wskazać, że w ostatniej dekadzie istotnemu zwiększeniu uległa liczba 
regulacji gospodarczych, a jednocześnie proporcjonalnemu zmniejszeniu uległ ten obszar sy-
stemu gospodarczego, w ramach którego można mówić o niemal pełnej swobodzie działalności 
gospodarczej. W piśmiennictwie trafnie przy tym, bazując na powyższym fenomenie, podnosi się, 

* Profesor doktor habilitowany, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski; adwokat, 
of counsel w kancelarii Baker & McKenzie; e-mail: p.wajda@wpia.uw.edu.pl; https://orcid.org/0000-0003-4423-8881.
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że sama regulacja powinna być rozumiana możliwie szeroko jako całość oddziaływania państwa 
(władzy publicznej) na zachowania uczestników rynku (por. szerzej: Długosz, 2013, s. 698), gdzie 
tego oddziaływania jest coraz więcej i odbywa się ono w coraz większym wymiarze.

Aktualnie mamy do czynienia wręcz ze swoistą rewolucją regulacyjną, której wyróżnikiem jest 
po pierwsze obejmowanie regulacją coraz to nowych obszarów systemu gospodarczego (czego 
czytelnym przykładem są podejmowane próby uregulowania nowych technologii, tworzonych 
w sposób wolny i spontaniczny; przy czym, niejednokrotnie, jako odpowiedź rynku na coraz bar-
dziej nasilone regulacje tradycyjnych rynków, czego czytelnym przykładem są tzw. fi n-tech’y), po 
drugie zaś pewna technicyzacja regulacji i obejmowanie regulacją coraz bardziej technicznych 
obszarów związanych z funkcjonowaniem szeroko rozumianego obrotu gospodarczego. W ob-
szarze regulacji gospodarczej mamy aktualnie do czynienia ze zjawiskiem swoistej technicyzacji, 
gdzie regulacja ta staje się coraz bardziej oderwana od klasycznego brzmienia przepisów prawa, 
które to przepisy mają być powszechnie zrozumiałe, ponadto regulacja ta obejmuje obszary coraz 
bardziej techniczne i bliższe naukom politechnicznym niżeli uniwersyteckim.

Wskazana technicyzacja regulacji gospodarczych jest wynikiem technicyzacji życia spo-
łecznego i gospodarczego, które to w coraz większym stopniu odbywa się z wykorzystaniem 
elektronicznych środków komunikacji na odległość, w tym przede wszystkim z wykorzystaniem 
transmisji danych w ramach sieci Internet. Historia gospodarcza podpowiada przy tym, że zawsze 
wraz z rozwojem nowych technologii pojawiały się zjawiska patologiczne, które wymagały od-
powiedniej interwencji prawodawcy nakierowanej na mitygowanie ryzyka prawnego związanego 
z rozwojem nowych technologii. 

W powyższym kontekście warto za K. Strzyczkowskim podnieść, że w tradycyjnym ujęciu 
przyjmuje się, że regulacja gospodarcza jest jedną z zasadniczych funkcji ingerencji władzy 
publicznej i państwa w gospodarkę rynkową, której to zasadniczym celem jest zastąpienie me-
chanizmów rynkowych i konkurencji w tych obszarach działalności gospodarczej, w których me-
chanizmy te naturalnie nie funkcjonują (por. szerzej: Strzyczkowski, 2010, s. 160). Oczywistym 
jest bowiem, że w praktyce obrotu gospodarczego niejednokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, 
w której to pewien obszar, w sposób niejako naturalny niezwiązany z regulacją normatywną, po-
zostaje początkowo totalnie poza obszarem zainteresowania prawodawcy i organów administracji 
publicznej i w miarę pojawiania się w tym obszarze zachowań o walorze patologicznym (jak np. 
koncentrowania działalności przestępczej), zostaje poddany regulacji. W istocie zatem można 
powiedzieć, że w niejako klasycznej nauce prawa publicznego gospodarczego przyjmuje się, że 
regulacja gospodarcza nakierowana jest na wyeliminowanie niepożądanych zachowań i wsparcie 
mechanizmu rynkowego (zob. Hoff, 2008, s. 22). 

W powyższym kontekście należy dodatkowo wskazać, że aktualnie regulacje gospodarcze reali-
zują zdecydowanie więcej celów regulacyjnych niżeli prokonkurencyjne oddziaływanie na rynek. Stąd 
też niejednokrotnie w nowym piśmiennictwie odróżnia się regulację prokonkurencyjną (tj. nakierowa-
ną właśnie na zapewnienie właściwego działania mechanizmu konkurencji) od regulacji sektorowej 
(tj. nakierowanej na realizację bardziej rozbudowanych, specyfi cznych dla danego sektora gospo-
darki, celów jak np. zapewnienie bezpieczeństwa transportu) (zob. Skoczny, 2013, s. 1359–1362).

W mojej ocenie bardzo dobrym przykładem tego ostatniego zjawiska, gdzie regulacji został 
poddany obszar, który w swoim pierwotnym założeniu miał być wolny od regulacji i gdzie regulacja 
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nakierowana jest na realizację innych celów niżeli zapewnienie prokonkurencyjnego działania 
rynku, są postanowienia ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 
(DzU 2018, poz. 1560, ze zm.; dalej: uksc), tj. postanowienia systemowej regulacji w obszarze 
zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego, czyli niezakłóconego świadczenia usług kluczowych 
i usług cyfrowych, co ma odbyć się poprzez wypracowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeń-
stwa systemów informacyjnych służących do świadczenia usług kluczowych i cyfrowych, a także 
poprzez zapewnienie odpowiedniej obsługi incydentów bezpieczeństwa. 

Z powodzeniem mogę wskazać, że aktualnie – w ramach rozwiniętych społeczeństw i syste-
mów gospodarczych – wręcz niemożliwym do wyobrażenia jest efektywne funkcjonowanie obrotu 
społecznego i gospodarczego bez wykorzystania sieci Internet i innych sieci umożliwiających 
przesyłanie danych z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Sieci 
te związane są ze specyfi cznymi rodzajami ryzyka, które to muszą być odpowiednio adresowane 
przez prawodawcę w treści aktów normatywnych. Przykładowo – odwołując się doświadczeń pły-
nących z sektora fi nansowego, który związany jest ze świadczeniem usług kluczowych, o których 
jest mowa w uksc, należy wskazać, że jeszcze dwie dekady temu wykorzystanie bankowości 
elektronicznej w Polsce było tak niewielkie, że ryzyko związane z tzw. atakami phishingowymi 
na klientów bankowości elektronicznej dotykało siłą rzeczy bardzo niewielką liczbę adresatów, 
co czyniło te ataki często mało atrakcyjnymi dla przestępców. Swoje działania przy atakach 
phishingowych kierują oni bowiem do możliwie szerokiego grona użytkowników bankowości 
elektronicznej, by maksymalizować rezultaty ekonomiczne takiej nieprawidłowej i nielegalnej 
działalności. 

Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której to właśnie przestępstwa interne-
towe wymierzone niejako w klientów instytucji fi nansowych są niezwykle atrakcyjne z punktu 
widzenia działalności prowadzonej przez zorganizowane grupy przestępcze. Zjawisko to jest 
niewątpliwie istotnym wyzwaniem dla prawodawcy, który zobligowany jest podejmować zin-
tensyfi kowane działania nakierowane na ograniczenie negatywnej ekspozycji związanej z tym 
ryzykiem, tak by uniknąć sytuacji, w której bankowość elektroniczna nie będzie w ogólności pod-
legać rozwojowi z uwagi na brak zaufania do niej pośród jej użytkowników. Tym samym mamy 
do czynienia z sytuacją, gdy to oddziaływanie na konkurencyjność rynku schodzi niejako na 
dalszy plan, a celem regulacji jest zapewnienie bezpieczeństwa (w tym wypadku cyberbezpie-
czeństwa) działania rynku. W tym miejscu warto dodatkowo zasygnalizować, że analizowana 
ustawa jest specyfi czna jeszcze z jednego punktu widzenia. Mamy tutaj do czynienia z tzw. po-
średnim oddziaływaniem, tj. prawodawca poprzez oddziaływanie na makropoziomie zamierza 
zapewnić cyberbezpieczeństwo na poziomie mikro. Jest to pewne novum, albowiem zwyczajowo 
przy regulacji gospodarczej prawnicy są niejako przyzwyczajeni właśnie do oddziaływania na 
poziomie mikro.

II. Cyberbezpieczeństwo – uwagi ogólne
Powołana ustawa nie jest pomysłem krajowym, ponieważ w zakresie swojej regulacji wdraża 

do polskiego systemu normatywnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 
z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeń-
stwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz. Urz. UE L 194 z 19.07.2016, s. 1). 
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Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że zgodnie z zasadami tzw. prounijnej wykład-
ni przepisów prawa krajowego1 konieczne jest odwołanie się do odpowiednich postanowień tej 
dyrektywy, gdy dokonuje się wykładni przepisów uksc. Należy więc w pierwszej kolejności wska-
zać że zgodnie z motywami 1–3 dyrektywy prawodawca unijny podkreśla, że sieci oraz systemy 
i usługi informatyczne odgrywają ważną rolę w społeczeństwie. Ich niezawodność i bezpieczeń-
stwo mają zasadnicze znaczenie dla działalności gospodarczej i społecznej, w szczególności dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. Skala, częstotliwość oraz wpływ incydentów w zakresie 
bezpieczeństwa stają się coraz większe i stanowią poważne zagrożenie dla funkcjonowania sieci 
i systemów informatycznych. Systemy te mogą się również stać obiektem umyślnych szkodliwych 
działań, mających na celu uszkodzenie lub przerwanie ich działania. Tego typu incydenty mogą 
utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej, powodować znaczne straty fi nansowe, podważać 
zaufanie użytkowników oraz powodować poważne straty w gospodarce Unii Europejskiej. Sieci 
i systemy informatyczne, a przede wszystkim Internet znacznie ułatwiają transgraniczny przepływ 
towarów, usług i osób. Ze względu na ponadnarodowy charakter tych systemów, ich znaczne za-
kłócenia – niezależnie czy umyślne, czy nieumyślne oraz od tego, gdzie występują – mogą mieć 
wpływ zarówno na poszczególne państwa członkowskie, jak i na całą na Unię. Bezpieczeństwo 
sieci i systemów informatycznych ma zatem zasadnicze znaczenie dla sprawnego funkcjono-
wania rynku wewnętrznego. Bezpieczeństwo to ma zatem, koncentrując dalsze rozważania na 
wpływie rozwiązań normatywnych dotyczących cyberbezpieczeństwa na użytkowników usług 
kluczowych i usług cyfrowych, krytyczne znaczenie dla wszystkich podmiotów prawa w ramach 
Unii Europejskiej, które to podmioty są częstokroć końcowymi benefi cjentami usług kluczowych 
oraz usług cyfrowych.

Ratio regulacji tak z Ddyrektywy, jak i z uksc jest więc ochrona użytkowników usług kluczo-
wych oraz usług cyfrowych przed negatywną ekspozycją tych użytkowników na ryzyka specyfi cz-
ne związane z brakiem odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa. Prawodawca, określając 
standard świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych w zakresie cyberbezpieczeństwa, który 
to standard ma być stosowany przez operatorów usług kluczowych oraz przez dostawców usług 
cyfrowych, ma za zadanie chronić przede wszystkim końcowych benefi cjentów tych usług. 

W tym miejscu konieczne jest podkreślenie, że jakkolwiek końcowi użytkownicy usług klu-
czowych lub cyfrowych nie są z całą pewnością bezpośrednim adresatem postanowień czy to 
powołanej wyżej dyrektywy, czy też uksc (w tym kontekście należy bowiem zauważyć, że w za-
kresie podmiotowym zastosowania tej ustawy, który to zakres został określony w art. 4 uksc 
użytkownicy ci nie zostali w ogólności wskazani, co jest bezpośrednim potwierdzeniem tego, że 
intencją prawodawcy nie było to, by postanowienia uksc znajdowały bezpośrednie zastosowanie 
do benefi cjentów usług kluczowych lub usług cyfrowych), to ustawa ta ma szczególnie doniosłe 
znaczenie dla użytkowników usług kluczowych lub cyfrowych. 

Ustawa stanowi, co było sygnalizowane, bowiem sui generis gwarancję, że usługi kluczo-
we i usługi cyfrowe będą realizowane przez ich odpowiednio operatorów i dostawców w sposób 
cyberbezpieczny, a tym samym w sposób zapewniający użytkownikom tych usług możliwość 

1 Por. szerzej: wyr. TS z 10.04.1984 r. w sprawie 14/83, von Colson i Kamann v. Nadrenia Północna-Westfalia, ECR 1984, s. 1891, pkt 26; z 8.10.1987 r. 
w sprawie 80/86 Kolpnighuis Nijmegen, ECR 1987, s. 3969, pkt 12; z 13.11.1990 r., w sprawie C-106/89, Marleasing, ECR 1990, s. I-4135, pkt 8; 
z 9.03.2004 r., w połączonych sprawach: od C-397/01 do C-403/01, Pfeiffer, Zb. Orz. 2004, s. I-8835, pkt 113.
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bezpiecznego i niezakłóconego incydentami z nich korzystania. W rezultacie z powodzeniem 
można przyjąć, że to właśnie końcowi użytkownicy usług kluczowych i cyfrowych są pośrednim 
adresatem postanowień uksc, a korelatem obowiązków publicznoprawnych spoczywających na 
podmiotach wymienionych w art. 4 uksc jest uprawnienie użytkowników usług kluczowych i cyfro-
wych do bezpiecznego i niezakłóconego incydentami korzystania z tych usług. Należy przy tym 
wyraźnie wskazać, że prawodawca, chroniąc w końcowym rozrachunku przede wszystkim interesy 
końcowych użytkowników, chroni jednocześnie interesy operatorów usług kluczowych i dostawców 
usług cyfrowych. W sytuacji bowiem gdyby usługi te nie charakteryzowały się odpowiednim pozio-
mem cyberbezpieczeństwa, usługobiorcy nie korzystaliby z tych usług w ogólności lub korzystali 
tylko w koniecznym zakresie, co siłą rzeczy miałoby negatywne przełożenie na wyniki fi nansowe 
wypracowywane w ramach tej działalności przez odpowiednio operatorów usług kluczowych oraz 
dostawców usług cyfrowych. W sytuacji bowiem, gdyby końcowi użytkownicy niejako nie wierzyli 
w to, że usługi kluczowe i usługi cyfrowe charakteryzują się odpowiednim poziomem cyberbez-
pieczeństwa, to oczywistym jest, że ci użytkownicy nie korzystaliby z tych usług w takim stopniu, 
jak czynią to w sytuacji pozytywnej wiary w cyberbezpieczeństwo tych usług.

Mamy zatem do czynienia z klasycznym rozwiązaniem, w ramach którego obowiązek pod-
miotu publicznego (jak np. wymienione w art. 4 uksc organy administracji publicznej), czy też 
podmiotu quasi-publicznego (jak np. operator usług kluczowych czy dostawca usług cyfrowych), 
jest skorelowany z uprawnieniem użytkownika usług kluczowych i cyfrowych do bezpiecznego 
i niezakłóconego incydentami korzystania z tych usług. Obowiązek publicznoprawny z uksc jest 
zatem ściśle połączony z uprawnieniem użytkownika usług kluczowych i cyfrowych, tak w obszarze 
możliwości korzystania z tych usług w ogólności, jak i w obszarze bezpiecznego i niezakłóconego 
incydentami korzystania. Rozwiązanie to jest z powodzeniem wykorzystywane w obrębie wielu 
rynków regulowanych; przykładowo warto wskazać, że rozwiązanie to jest jednym z zasadniczych 
rozwiązań, które zostało wprowadzone do systematyki ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami fi nansowymi w związku z implementacją dyrektywy MiFID II. W rezultacie jako 
wręcz pewien standard rynkowy można postrzegać, że benefi cjentem obowiązku nałożonego na 
podmiot profesjonalny jest użytkownik usługi świadczonej przez ten podmiot profesjonalny. Tym 
samym za uprawnione należy uznać stanowisko, że w przypadku regulacji cyberbezpieczeństwa 
mamy do czynienia z tzw. regulacją sektorową, a nie regulacją prokonkurencyjną. Zasadniczym 
celem tej regulacji nie jest bowiem zapewnienie konkurencji, a realizacja celu sprowadzającego się 
do zapewnienia właśnie cyberbezpieczeństwa. W konsekwencji z pełnym przekonaniem można 
wskazać, że uksc jest regulacją specyfi czną w ramach całego katalogu regulacji gospodarczych, 
co jest predestynowane przez ratio legis przepisów uksc.

Powyższe założenie wyznaczy jednocześnie strukturę niniejszego opracowania, w ramach 
którego autor podda analizie obowiązki podmiotów profesjonalnych, jak operatorzy usług kluczo-
wych oraz dostawcy usług cyfrowych z punktu widzenia faktycznego wpływu tych obowiązków na 
zapewnienie odpowiedniego – prawem określonego – poziomu bezpieczeństwa dla końcowych 
benefi cjentów tych usług. 

W tym miejscu celowe jest podkreślenie, że znaczenie tej regulacji dla użytkowników usług 
kluczowych lub cyfrowych jest tym większe, że aktualnie mamy do czynienia – co było już sygna-
lizowane – ze swoistą cyfryzacją życia społecznego i gospodarczego. Zjawisko to jest nasilone 
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już na takim poziomie intensywności, że mogę z powodzeniem zaryzykować postawienie tezy, 
że w rozwiniętych społeczeństwach trudno byłoby sobie wyobrazić aktualnie życie bez dostępu 
do usług cyfrowych, czy też takie swoiste wykluczenie cyfrowe tych podmiotów. Z każdym rokiem 
coraz większy obszar życia społecznego i gospodarczego jest bowiem nieodłącznie powiązany 
z usługami cyfrowymi, co z jednej strony tworzy istotne szanse szczególnie w obszarze dalszego 
dynamicznego rozwoju tych usług i możliwości prowadzenia rentownej działalności usługowej, 
z drugiej natomiast nieodłącznie powiązane jest z ryzykiem nieprawidłowego funkcjonowania tych 
usług. Ryzyko to związane jest tak z samymi błędami i niedoskonałościami w zakresie świad-
czenia tych usług, jak i – co ma swój zdecydowanie bardziej doniosły społecznie i gospodarczo 
wymiar – z działaniami o charakterze przestępczym, tj. z działaniami które objęte są dyspozycjami 
odpowiednich przepisów zaliczanych do gałęzi prawa karnego. W tym ostatnim kontekście celo-
we jest przypomnienie, że coraz częściej jesteśmy informowani przez media o tym, że w ramach 
świadczenia usług cyfrowych podejmowane są przez przestępców działania objęte dyspozycjami 
odpowiednich przepisów prawa karnego (np. przestępstwo kradzieży, przestępstwo oszustwa, 
etc.), które to działania, co do zasady, mają na celu na osiągnięcie nielegalnego zysku kosztem 
użytkowników usług cyfrowych. Działanie te mają przy tym to do siebie, że w przypadku popeł-
nienia takiego przestępstwa ma ono nieograniczony krąg ofi ar. Pewne osoby są nim bowiem 
dotknięte bezpośrednio (i stanowią jego bezpośrednią ofi arę), inne zaś (inni użytkownicy usług 
kluczowych lub usług cyfrowych) – pośrednio. Każdy bowiem taki czyn przestępczy skutkuje 
spadkiem poziomu zaufania do cyfrowych usług i kryzysem w zakresie poczucia się cyberbez-
piecznym. W konsekwencji z powodzeniem można wskazać, że właściwa i pełna realizacja przez 
podmioty wymienione w art. 4 uksc ich obowiązków publicznoprawnych jest działaniem, które leży 
w żywotnym interesie społecznym, wszystkich użytkowników usług kluczowych i cyfrowych oraz 
całego systemu gospodarczego.

Jak zostało to już wskazane, użytkownicy usług kluczowych lub usług cyfrowych nie są bez-
pośrednimi adresatami norm uksc. Ustawa ta nie znajduje w rezultacie w ogólności bezpośred-
niego zastosowania do działalności tych użytkowników, nie nakłada też na nich jakichkolwiek 
obowiązków związanych z cyberbezpieczeństwem, w rezultacie nie można w jakimkolwiek przy-
padku mówić o bezpośrednim związku pomiędzy postanowieniami uksc a cyberbezpieczeństwem. 
Można natomiast z powodzeniem mówić – co będzie przedmiotem poszerzonych analiz w dalszej 
części niniejszego opracowania – o związku pośrednim; jak zostało to bowiem zasygnalizowane, 
prawidłowa realizacja przez operatorów usług kluczowych i przez dostawców usług cyfrowych 
ich obowiązków w obszarze cyberbezpieczeństwa przekłada się w końcowym rozrachunku na 
zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony w obszarze cyberbezpieczeństwa. 

III. Obowiązki operatorów usług kluczowych
Ta ostatnia konstatacja wyznacza jednocześnie strukturę niniejszego opracowania. Przedmiotem 

analiz będzie bowiem ocena obowiązków odpowiednio operatorów usług kluczowych oraz do-
stawców usług cyfrowych w obszarze cyberbezpieczeństwa, która to będzie dokonywana z punktu 
widzenia czy rozwiązania te przekładają się na zapewnienie cyberbezpieczeństwa dla końcowych 
benefi cjentów tych usług. Raz jeszcze wypada bowiem wskazać, że bezpośrednimi adresatami 
norm uksc nie są końcowi użytkownicy usług, tylko podmioty wymienione w art. 4 uksc. 
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Poddając w pierwszym kroku analizie prawnej obowiązki operatorów usług kluczowych, 
oczywiście z punktu widzenia zapewnienia właściwego poziomu cyberbezpieczeństwa dla bene-
fi cjentów tych usług, należy wyjść od zdefi niowania tej kategorii pojęciowej. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 uksc, operatorem usługi kluczowej jest podmiot, który został wymieniony 
(w zakresie kategorii prowadzonej działalności, tj. w zakresie sektora, podsektora oraz typu pod-
miotu) w załączniku nr 1 do uksc, który to podmiot posiada jednostkę organizacyjną na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i wobec którego właściwy organ administracji publicznej (organ właści-
wy do spraw cyberbezpieczeństwa, tj. organ wskazany w art. 41 uksc) wydał decyzję o uznaniu 
za operatora usługi kluczowej (tj. usługi, która ma kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej 
działalności społecznej lub gospodarczej, wymienioną w wykazie usług kluczowych w uksc). 

Dla uznania danego podmiotu za operatora usług kluczowych konieczne jest zatem kumula-
tywne spełnienie się trzech warunków: (i) musi być to podmiot, o którym jest mowa w załączniku 
nr 1 do uksc; (ii) musi być to podmiot, który posiada jednostkę organizacyjną (jak np. spółkę czy 
oddział) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (co jest oczywiste, przepisy uksc mają bowiem 
charakter regulacji publicznoprawnej, a tym samym mają wyłącznie wewnątrzkrajowy zakres za-
stosowania); (iii) podmiot ten jest adresatem decyzji administracyjnej, o której jest mowa w art. 5 
ust. 2 i nast. uksc, przy czym warunkami koniecznymi – których kumulatywne spełnienie się jest 
konieczne dla wydania tej decyzji – są: że podmiot ten świadczy usługę kluczową (jeśli zatem 
podmiot, który jest wymieniony załączniku 1 nie świadczy usługi kluczowej, bo np. zaprzestał już 
trwale jej świadczenia, nie będzie mógł być adresatem takiej decyzji; taka decyzja byłaby bowiem 
decyzją wydaną z rażącym naruszeniem prawa, co czyniłoby koniecznym zastosowanie wobec 
niej środka prawnego nadzwyczajnego z art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego); świadczenie tej usługi jest uzależnione od prawidłowego 
funkcjonowania systemów informacyjnych; ewentualny incydent miałby istotny skutek zakłócający 
dla świadczenia usługi kluczowej przez tego operatora, co jest określane na podstawie progów 
istotności skutku zakłócającego incydentu określonych w treści rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku 
zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych (DzU 2018, poz. 1806) (argumentum 
ex art. 5 ust. 2–7 uksc). 

Poddając analizie postanowienia z art. 5 ust. 2–7 uksc, z punktu widzenia usługobiorcy na-
leży wskazać, że prawodawca przyznał bezwzględny prymat w ochronie bezpieczeństwu usług 
kluczowych (a zatem bezpieczeństwu usługobiorcy), co odbyło się – w pewnym stopniu – kosztem 
operatora usług kluczowych. Decyzja o uznaniu danego podmiotu za operatora usług kluczowych 
jest bowiem decyzją natychmiast wykonalną z mocy prawa (argumentum ex art. 5 ust. 7 uksc), 
a tym samym wniesienie przez operatora usług kluczowych środka prawnego od tej decyzji, co 
do zasady, nie będzie wstrzymywało jej wykonalności. W rezultacie już „nieostateczne” uznanie 
danego podmiotu przez właściwy organ za operatora usługi kluczowej skutkować będzie tym, że 
podmiot ten, nawet pomimo wniesienia przez niego środka prawnego zwyczajnego od tej decy-
zji, podlegać będzie obowiązkom z uksc. W istocie chodzi tutaj bowiem o zapewnienie sytuacji, 
w której to operatorzy usług kluczowych będą realizować, wynikające z odpowiednich postanowień 
uksc, obowiązki w obszarze zapewnienia cyberbezpieczeństwa od możliwie najwcześniejszej 
chwili (tj. od momentu wydania niejako „pierwszoinstancyjnej” decyzji administracyjnej w sprawie 
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uznania danego podmiotu za operatora usług kluczowych w reżimie uksc). Takie rozwiązanie jest 
z istotną korzyścią dla benefi cjentów usług kluczowych, którzy mogą korzystać z usług kluczo-
wych charakteryzujących się wymaganym prawem poziomem cyberbezpieczeństwa od istotnie 
wcześniejszej chwili, niżeli miałoby to miejsce w sytuacji, gdyby uznanie danego podmiotu za 
operatora usług kluczowych w reżimie uksc następowało dopiero w chwili doręczenia albo ogło-
szenia decyzji ostatecznej w sprawie. W konsekwencji rozwiązanie to zasługuje, z punktu widzenia 
potrzeby zapewnienia cyberbezpieczeństwa, na jak najbardziej pozytywną ocenę; mamy bowiem 
do czynienia z sytuacją, w której to sytuacji ten pożądany stan zapewniany jest (w funkcji czasu) 
wcześniej, co więcej należy przy tym podkreślić, że podmiot uznany za operatora usług kluczo-
wych zobowiązany jest zastosować się do reżimu uksc nawet w sytuacji skorzystania przez niego 
ze środka prawnego zwyczajnego. 

W tym miejscu należy dodatkowo wskazać, że waga obowiązków w zakresie cyberbez-
pieczeństwa jest na tyle istotna, że prawodawca w przypadku wyżej powołanej decyzji stosuje 
środek nadzoru w postaci wygaśnięcia tej decyzji z mocy prawa. I tak w sytuacji, gdy podmiot 
(operator usługi kluczowej) przestanie spełniać warunki dla uznania go za operatora usług klu-
czowych właściwy organ administracji publicznej do spraw cyberbezpieczeństwa zobowiązany 
jest wygasić decyzję administracyjną w sprawie uznania danego podmiotu za operatora usług 
kluczowych. Zastosowanie takiego rozwiązania wskazuje na intencję prawodawcy odnośnie do 
sprawowania przez właściwe organy administracji publicznej stałego nadzoru nad tym czy dany 
podmiot wpisany do wykazu operatorów usług kluczowych spełnia stale wszystkie wymogi do 
fi gurowania w tym wykazie. Wykaz ten może być w rezultacie postrzegany jako quasi-rejestr 
publiczny (jakkolwiek prawodawca nie zdecydował się zapewnić pełnego dostępu do tego reje-
stru, co będzie przedmiotem poszerzonych rozważań w dalszej części niniejszego dokumentu), 
a podmioty fi gurujące w tym wykazie jako podmioty, które powinny cieszyć się powszechną rękoj-
mią zaufania publicznego, jako podmioty gwarantujące odpowiedni (wymagany przepisami uksc) 
poziom cyberbezpieczeństwa. 

Dokonując oceny zastosowania takiego rozwiązania z punktu widzenia końcowego użytkow-
nika (odbiorcy) usług, należy wskazać, że rozwiązanie to zasługuje na jak najbardziej pozytywną 
ocenę. Użytkownicy mają bowiem swoistą gwarancję, że nadzór nad operatorami usług kluczowych 
nie jest wyłącznie nadzorem administracyjnym wstępnym (tj. związanym z samym wpisem), lecz 
jest to jednocześnie nadzór administracyjny bieżący (por. szerzej: art. 53 i nast. uksc) i następ-
czy (tj. związany ze stałą weryfi kacją przez właściwe organy administracji publicznej okoliczności 
spełniania przez danego operatora wymogów określonych w art. 5 ust. 1–2 uksc oraz związany 
z możliwością wykreślenia podmiotu, który nie spełnia wyżej powołanych wymogów regulacyjnych 
z tego rejestru). W sytuacji bowiem gdy dany podmiot przestanie być operatorem usług publicznych, 
okoliczność ta będzie musiała zostać dostrzeżona z urzędu przez właściwy organ administracji 
publicznej i organ ten będzie zobowiązany odpowiednio zmodyfi kować wykaz. W rezultacie wy-
kaz będzie stale aktualny i będzie zawierał wyłącznie te czynne podmioty, które to są operatora-
mi usług publicznych; jednocześnie każdy z tych podmiotów będzie miał pełną świadomość, że 
właściwe organy administracji publicznej weryfi kują działalność tych podmiotów i są uprawnione 
zastosować, w sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, odpowiednie władcze środki 
nadzoru. W tym miejscu należy jeszcze raz podkreślić, że benefi cjentem powyższego rozwiązania 
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są benefi cjenci usług kluczowych oferowanych przez operatora. Podmioty te mogą bowiem za-
sadnie oczekiwać, że operatorzy usług kluczowych będą zachowywać najwyższy standard w za-
kresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Co więcej, w przypadku powstania sporu sądowego 
pomiędzy benefi cjentem a operatorem odnośnie do zachowania przez operatora usług kluczo-
wych odpowiedniego standardu cyberbezpieczeństwa, będzie istniało domniemanie prawne co 
do prawnej konieczności zachowania przez tego operatora standardu z uksc i to operator będzie 
zobowiązany wykazać, że standard ten nie musiał być zachowany. 

De lege ferenda należałoby zastanowić się czy z punktu widzenia bezpieczeństwa użyt-
kownika końcowego nie byłoby celowym zapewnienie publicznego dostępu do wykazu (a zatem 
uczynienie z tego wykazu publicznego rejestru) z art. 7 uksc (aktualnie rejestr ten dostępny jest 
bowiem wyłącznie dla podmiotów określonych w art. 7 ust. 7–8 uksc). Publiczny dostęp do tego 
wykazu istotnie redukowałby ryzyko tzw. negatywnej selekcji, tj. wyboru przez usługobiorcę usługi 
kluczowej takiego usługodawcy (operatora usługi kluczowej), który to nie gwarantuje właściwego 
poziomu cyberbezpieczeństwa. W obliczu zapewnienia publicznego dostępu do tego wykazu 
każdy usługobiorca mógłby w bardzo łatwy sposób zweryfi kować czy usługodawca zapewnia 
odpowiedni standard cyberbezpieczeństwa, a tym samym czy podmiot ten cieszy się rękojmią 
zaufania publicznego. Jak się wydaje wdrożenie tego rozwiązania byłoby z istotną korzyścią dla 
benefi cjentów usług kluczowych, w tym kontekście celowe jest odwołanie się do dobrych do-
świadczeń płynących z innych rejestrów publicznych, jak np. tych prowadzonych przez Komisję 
Nadzoru Finansowego. I tak na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego można 
w bardzo łatwy sposób zweryfi kować czy dany usługodawca (w obszarze usług fi nansowych) 
jest podmiotem, który cieszy się odpowiednią rękojmią, czy też jest to raczej podmiot, przed 
współpracą z którym Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega (jak w przypadku Listy ostrzeżeń 
publicznych).

Przechodząc niejako w kolejnym kroku do analizy obowiązków publicznoprawnych spoczywa-
jących na operatorach usług kluczowych i ich oceny z punktu widzenia zapewnienia cyberbezpie-
czeństwa dla benefi cjentów usług kluczowych, należy przede wszystkim wskazać, że obowiązki 
operatora ogniskują się w następujących obszarach: 
1) w zakresie wdrożenia odpowiednich rozwiązań systemowych w obszarze zarządzania bez-

pieczeństwem w systemie informacyjnym wykorzystywanym do świadczenia usługi kluczowej. 
System ten ma zapewniać: 
(i) prowadzenie systematycznego szacowania ryzyka wystąpienia incydentu oraz zarzą-

dzanie tym ryzykiem; 
(ii) wdrożenie odpowiednich i proporcjonalnych do oszacowanego ryzyka środków technicz-

nych i organizacyjnych, uwzględniających najnowszy stan wiedzy, w tym: utrzymanie 
i bezpieczną eksploatację systemu informacyjnego; bezpieczeństwo fi zyczne i środowi-
skowe, uwzględniające kontrolę dostępu; bezpieczeństwo i ciągłość dostaw usług, od 
których zależy świadczenie usługi kluczowej; wdrażanie, dokumentowanie i utrzymywanie 
planów działania umożliwiających ciągłe i niezakłócone świadczenie usługi kluczowej oraz 
zapewniających poufność, integralność, dostępność i autentyczność informacji; objęcie 
systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej systemem 
monitorowania w trybie ciągłym; 
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(iii) zbieranie informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa i podatnościach na incydenty 
systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej; 

(iv) zarządzanie incydentami; 
(v) stosowanie środków zapobiegających i ograniczających wpływ incydentów na bezpie-

czeństwo systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, 
w tym: stosowanie mechanizmów zapewniających poufność, integralność, dostępność 
i autentyczność danych przetwarzanych w systemie informacyjnym; dbałość o aktuali-
zację oprogramowania; ochronę przed nieuprawnioną modyfi kacją w systemie informa-
cyjnym; niezwłoczne podejmowanie działań po dostrzeżeniu podatności lub zagrożeń 
cyberbezpieczeństwa; (vi) stosowanie środków łączności umożliwiających prawidłową 
i bezpieczną komunikację w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (argu-
mentum ex art. 8 u.k.s.c.);

2) w zakresie odpowiedniej organizacji personelu. I tak operator usługi kluczowej jest zobowią-
zany wyznaczyć osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego 
systemu cyberbezpieczeństwa (argumentum ex art. 9 ust. 1 pkt 1 uksc);

3) w zakresie informowania użytkowników usług. I tak, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 uksc, ope-
rator usługi kluczowej jest zobowiązany zapewnić użytkownikowi usługi kluczowej dostęp 
do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie sku-
tecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami w zakresie związanym ze 
świadczoną usługą kluczową, w szczególności przez publikowanie informacji na ten temat 
na swojej stronie internetowej;

4) w zakresie informowania właściwego organu do spraw cyberbezpieczeństwa, tak by organ ten 
dysponował aktualnymi (nie później niż w terminie 3 miesięcy od zmiany tych danych) danymi, 
o których jest mowa w art. 7 ust. 2 pkt 8 i 9 uksc (argumentum ex art. 9 ust. 1 pkt 3 uksc);

5) w zakresie wdrożenia i stosowania odpowiednich procedur. I tak zgodnie z art. 10 uksc ope-
rator usługi kluczowej opracowuje, stosuje i aktualizuje dokumentację – zgodnie z postano-
wieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów 
dokumentacji dotyczącej cyberzbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego 
do świadczenia usługi kluczowej (DzU 2018, poz. 2080) – dotyczącą cyberbezpieczeństwa 
systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej2. Operator ten 
jest przy tym zobowiązany do ustanowienia nadzoru nad dokumentacją dotyczącą cyber-
bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczo-
wej, zapewniającego: dostępność dokumentów wyłącznie dla osób upoważnionych zgodnie 
z realizowanymi przez nie zadaniami; ochronę dokumentów przed niewłaściwym użyciem 
lub utratą integralności; oznaczanie kolejnych wersji dokumentów umożliwiające określenie 
zmian dokonanych w tych dokumentach. Dodatkowym obowiązkiem operatora jest przecho-
wywanie dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzy-
stywanego do świadczenia usługi kluczowej przez co najmniej 2 lata od dnia jej wycofania 

2 Przy czym operator usługi kluczowej będący jednocześnie właścicielem, posiadaczem samoistnym albo posiadaczem zależnym obiektów, instala-
cji, urządzeń lub usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. DzU 2018, poz. 1401), który posiada zatwierdzony plan ochrony infrastruktury krytycznej uwzględ-
niający dokumentację dotyczącą cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, nie ma obowiązku 
opracowania tej dokumentacji
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z użytkowania lub zakończenia świadczenia usługi kluczowej, z uwzględnieniem przepisów 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. DzU 2018, 
poz. 217, ze zm.);

6) w zakresie zapobiegania i odpowiedniej obsługi incydentów (argumentum ex art. 11 uksc); 
w tym w szczególności należy wymienić takie obowiązki operatora usługi kluczowej, jak obo-
wiązek: zapewnienia obsługi incydentu; zapewnienia dostępu do informacji o rejestrowanych 
incydentach właściwemu podmiotowi publicznemu3 w zakresie niezbędnym do realizacji jego 
zadań; klasyfi kacji incydentu jako poważny na podstawie progów uznawania incydentu za 
poważny; niezwłocznego zgłaszania – nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu jego 
wykrycia – incydentu poważnego4, do właściwego podmiotu publicznego; współdziałania 
podczas obsługi incydentu poważnego i incydentu krytycznego z właściwym podmiotem 
publicznym, przekazując niezbędne dane, w tym dane osobowe; usuwania podatności, 
o których mowa w art. 32 ust. 2 uksc, oraz informowania o ich usunięciu organ właściwy do 
spraw cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo w przypadku ustanowienia sektorowego zespołu 
cyberbezpieczeństwa operator usługi kluczowej zobowiązany jest do: przekazywania jedno-
cześnie temu zespołowi w postaci elektronicznej zgłoszenie dotyczącego incydentu poważ-
nego; współdziałania z tym zespołem na poziomie sektora lub podsektora podczas obsługi 
incydentu poważnego lub incydentu krytycznego, przekazując niezbędne dane, w tym dane 
osobowe; zapewnienie temu zespołowi dostępu do informacji o rejestrowanych incydentach 
w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań;

7) w zakresie przekazywania do właściwego podmiotu publicznego informacji5 o: innych incyden-
tach; zagrożeniach cyberbezpieczeństwa; dotyczących szacowania ryzyka; podatnościach; 
wykorzystywanych technologiach (argumentum ex art. 13 uksc). W przypadku ustanowienia 
sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa operator usługi kluczowej jest uprawniony prze-
kazywać te informacje jednocześnie temu zespołowi.

8) w zakresie powołania wewnętrznych struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo 
lub w zakresie zawarcia umowy z podmiotem świadczącym usługi z zakresu cyberbezpie-
czeństwa (argumentum ex art. 14 uksc), co ma zapewnić spełnienie następujących warun-
ków (dookreślonych w treści rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. 
w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi 

3 Przez pojęcie to należy rozumieć w treści niniejszego dokumentu takie podmioty, zdefi niowane w uksc, jak CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV.
4 Zgłoszenie to przekazywane jest w postaci elektronicznej, a w przypadku braku możliwości przekazania go w postaci elektronicznej – przy użyciu 
innych dostępnych środków komunikacji Zgłoszenie to zawiera: dane podmiotu zgłaszającego, w tym fi rmę przedsiębiorcy, numer we właściwym reje-
strze, siedzibę i adres; imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej osoby dokonującej zgłoszenia; imię i nazwisko, numer telefonu 
oraz adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do składania wyjaśnień dotyczących zgłaszanych informacji; opis wpływu incydentu poważnego 
na świadczenie usługi kluczowej, w tym: usługi kluczowe zgłaszającego, na które incydent poważny miał wpływ, liczbę użytkowników usługi kluczowej, 
na których incydent poważny miał wpływ, moment wystąpienia i wykrycia incydentu poważnego oraz czas jego trwania, zasięg geografi czny obszaru, 
którego dotyczy incydent poważny, wpływ incydentu poważnego na świadczenie usługi kluczowej przez innych operatorów usług kluczowych i dostaw-
ców usług cyfrowych, przyczynę zaistnienia incydentu poważnego i sposób jego przebiegu oraz skutki jego oddziaływania na systemy informacyjne 
lub świadczone usługi kluczowe; informacje umożliwiające właściwemu podmiotowi określenie, czy incydent dotyczy dwóch lub większej liczby państw 
członkowskich Unii Europejskiej; w przypadku incydentu, który mógł mieć wpływ na świadczenie usługi kluczowej, opis przyczyn tego incydentu, sposób 
jego przebiegu oraz prawdopodobne skutki oddziaływania na systemy informacyjne; informacje o podjętych działaniach zapobiegawczych; informacje 
o podjętych działaniach naprawczych; inne istotne informacje. W zakresie informacji wskazanych powyżej mieścić się mogą jak najbardziej informacje 
stanowiące tajemnice prawnie chronione, w tym te stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. W zgłoszeniu operator usługi kluczowej oznacza informacje 
stanowiące tajemnice prawnie chronione, w tym stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Operator zobowiązany jest przekazać informacje znane mu 
w chwili dokonywania zgłoszenia, które uzupełnia w trakcie obsługi incydentu poważnego. Właściwy podmiot może zwrócić się do operatora usługi klu-
czowej o uzupełnienie zgłoszenia o informacje, w tym informacje stanowiące tajemnice prawnie chronione, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, 
o których mowa w ustawie.
5 Informacje te przekazywane w postaci elektronicznej, a w przypadku braku możliwości przekazania w postaci elektronicznej, przy użyciu innych 
dostępnych środków komunikacji. Operator usługi kluczowej oznacza informacje stanowiące tajemnice prawnie chronione, w tym stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa.
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z zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów 
usług kluczowych odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo (DzU 2018, poz. 1780)): speł-
nienie warunków organizacyjnych i technicznych pozwalających na zapewnienie cyberbez-
pieczeństwa obsługiwanemu operatorowi usługi kluczowej; dysponowanie pomieszczeniami 
służącymi do świadczenia usług z zakresu reagowania na incydenty, zabezpieczonymi przed 
zagrożeniami fi zycznymi i środowiskowymi; stosowanie zabezpieczenia w celu zapewnienia 
poufności, integralności, dostępności i autentyczności przetwarzanych informacji, z uwzględ-
nieniem bezpieczeństwa osobowego, eksploatacji i architektury systemów.

9) w zakresie przeprowadzenie, co najmniej raz na 2 lata, audytu bezpieczeństwa systemu in-
formacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, który to audyt musi być 
przeprowadzony przez uprawnionego audytora (argumentum ex art. 15 ust. 2 uksc).
Już bardzo wstępna analiza powyższego katalogu z punktu widzenia potrzeby zapewnienia 

cyberbezpieczeństwa dla benefi cjentów usług kluczowych prowadzi do sformułowania konkluzji, 
że katalog ten jest bardzo rozbudowany i obejmuje organizację oraz funkcjonowanie operatora 
usług publicznych. Nie mamy tutaj zatem do czynienia z sytuacją, w której to na operatora usług 
publicznych zostałby nałożony pojedynczy obowiązek z obszaru cyberbezpieczeństwa, ale z sy-
tuacją, w ramach której prawodawca stawia wobec tego operatora liczne wymogi organizacyjne 
i funkcjonalne. W konsekwencji z powodzeniem można przyjąć, że prawodawca niejako oczekuje 
od operatorów usług kluczowych swoistej przebudowy ich działalności operacyjnej i strategicznej 
w kierunku zapewnienia odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa. Prawodawca przyjął za-
tem podejście całościowe, holistyczne; co powinno być uznane za zabieg jak najbardziej celowy 
i z pozytywnym przełożeniem na zapewnienie odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa. 

Zabezpieczeniem realizacji powołanych wyżej obowiązków i niejako klamrą spinającą po-
wyższy katalog jest mechanizm nadzoru z art. 53–59 uksc i ściśle z nim powiązany mechanizm 
odpowiedzialności administracyjnej z art. 73 i nast. uksc. I tak w ramach nadzoru właściwy organ 
prowadzi kontrole oraz nakłada kary pieniężne na operatorów usług kluczowych. W tym kontekście 
należy wyraźnie podkreślić to, że wybór przez krajowego prawodawcę sankcji administracyjnej 
(administracyjnej kary pieniężnej) jako mechanizmu zabezpieczającego realizację obowiązków 
publicznoprawnych jest zabiegiem słusznym. 

Kara administracyjna, w mojej ocenie, jest bowiem w praktyce obrotu gospodarczego dużo 
bardziej efektywnym instrumentem oddziaływania niż klasyczna kara wywodząca się z gałęzi 
prawa karnego. W praktyce bowiem kara administracyjna znajduje zastosowanie w krótszym 
czasie, aniżeli ma to miejsce w przypadku klasycznych instrumentów odpowiedzialności karnej, 
co więcej to kara administracyjna znajduje statystycznie – nawet w sytuacji, gdy dany delikt za-
grożony jest sankcjami tak administracyjną, jak i karną – zastosowanie dużo częściej. Czytelnym 
potwierdzeniem powyższego zjawiska jest tendencja, która aktualnie widoczna jest w krajowym 
i unijnym porządku normatywnym, która to tendencja wyraża się w zastępowaniu mechanizmów 
odpowiedzialności karnej mechanizmami odpowiedzialności administracyjnej (zob. np. ustawa 
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fi nansowaniu terroryzmu). 

O tej swoistej przewadze kar administracyjnych jako instrumentu lepiej zabezpieczają-
cego wykonywanie obowiązków publicznoprawnych przemawia też argument natury pragma-
tycznej. Autorowi niniejszego opracowania znane są przykłady deliktów, wobec których to kara 
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administracyjna znalazła jak najbardziej zastosowanie, a prowadzone postępowanie karne nie 
zakończyło się bynajmniej zastosowaniem kary właściwej dla prawa karnego czy to z uwagi na 
niemożność stwierdzenia popełnienia deliktu w postępowaniu sądowym, czy za względu na prze-
dawnienie odpowiedzialności karnej. 

Stanowi to, jak się wydaje, istotny argument przemawiający za przyjęciem stanowiska, że 
wybór przez prawodawcę w reżimie uksc odpowiedzialności administracyjnej jako mechanizmu 
zabezpieczającego realizację obowiązków publicznoprawnych jest wyborem trafnym i z jak najbar-
dziej pozytywnym przełożeniem na zapewnienie odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa 
dla benefi cjentów usług kluczowych. 

Należy przy tym wyraźnie wskazać to, że zabezpieczenie realizacji wyżej powołanych obo-
wiązków z wykorzystaniem mechanizmu odpowiedzialności administracyjnej jest działaniem, 
które leży w interesie usługobiorców; praktyczna skuteczność mechanizmu odpowiedzialności 
administracyjnej stanowi bowiem gwarancję, że obowiązki te będą faktycznie realizowane. Można 
bowiem zasadnie domniemywać, że operatorzy usług publicznych, mając na uwadze okoliczność 
nieuchronności odpowiedzialności administracyjnej w przypadku wystąpienia tzw. deliktu admini-
stracyjnego, będą przywiązywali szczególną wagę do kwestii zapewnienia cyberbezpieczeństwa, 
co będzie miało jak najbardziej pozytywne przełożenie na zapewnienie cyberbezpieczeństwa dla 
benefi cjentów usług kluczowych.

Dokonując analizy katalogu obowiązków operatora usług publicznych z punktu widzenia usłu-
gobiorców usługi kluczowej (tj. benefi cjentów tych usług), należy wskazać, że wszystkie te obowiązki 
skoncentrowane są na zapewnieniu wymaganego prawem poziomu cyberbezpieczeństwa usługi 
kluczowej. Ratio legis wprowadzenia powyższego obowiązku ustawowego jest zatem zapewnienie 
cyberbezpieczeństwa dla benefi cjenta usługi kluczowej, która to wartość musi być postrzegana w re-
zultacie jako wartość dominująca i kluczowa. Na uwagę i kilka zdań komentarza zasługuje fakt, że 
intencją prawodawcy jest by cyberbezpieczeństwo usługi było zapewniane tak na poziomie opera-
cyjnym (tj. na poziomie realizacji usługi), jak i na poziomie strategicznym (tj. na poziomie organizacji 
operatora usługi kluczowej). Obowiązki spoczywające na operatorze usługi kluczowej ogniskują się 
bowiem zarównow obszarze organizacji wewnętrznej struktury i procesów zachodzących w ramach 
operatora, jak i w obszarze pojedynczych operacji podejmowanych przez tego operatora. 

W ujęciu teoretycznoprawnym należy zatem uznać przyjęte przez krajowego prawodawcę 
rozwiązanie za właściwe jako pełne, a obrany model regulacji za model holistyczny i całościowy. 
Jest to z niewątpliwą korzyścią dla benefi cjentów tych usług, pozwala bowiem uniknąć sytuacji, 
w której to rozwiązanie wprowadzone w sferze funkcjonalnej nie mogłyby prawidłowo działać 
z uwagi na brak odpowiednich dostosowań organizacyjnych. 

Rozwiązanie to, jakkolwiek jest relatywnie nowe (jego historia nie obejmuje nawet 1 roku), 
zasługuje na pozytywną ocenę również w ujęciu praktycznoprawnym. W okresie jego obowiązywa-
nia nie mieliśmy bowiem, zgodnie z moją najlepszą wiedzą i informacjami dostępnymi w domenie 
publicznej, do czynienia z chociażby pojedynczym incydentem istotnym, który to incydent zakłóciłby 
możliwość świadczenia usług kluczowych, gdzie równolegle do kategorii notorii powszechnych 
należy wiadomość, że taki incydent miał miejsce kilka miesięcy temu w Estonii i doprowadził do 
czasowego zablokowania możliwości świadczenia usług kluczowych przez tamtejsze organy 
e-administracji.
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Konkludując, należy wskazać, że wynikające z odpowiednich postanowień uksc rozwiązania 
normatywne dotyczące cyberbezpieczeństwa w zakresie działalności operatorów usług kluczowych 
zasługują, z punktu widzenia zapewnienia cyberbezpieczeństwa dla obywateli, na jak najbardziej 
pozytywną ocenę. Rozwiązania te pozwalają bowiem końcowym benefi cjentom usług kluczowych 
korzystać z usług charakteryzujących się odpowiednim poziomem cyberbezpieczeństwa, a tym 
samym pozwalają one ograniczyć ryzyko związane z usługami kluczowymi. Warto w tym miejscu 
raz jeszcze wskazać, że jest to z korzyścią tak dla benefi cjentów tych usług, jak i dla operatorów 
usług kluczowych; pozwala bowiem uniknąć sytuacji, w której to benefi cjenci nie korzystają z usług 
kluczowych z uwagi na ryzyko w obszarze cyberbezpieczeństwa.

IV. Obowiązki dostawców usług cyfrowych
Dokonując analizy obowiązków dostawców usług cyfrowych z punktu widzenia zapewnienia 

wymaganego prawem poziomu ochrony i cyberbezpieczeństwa dla benefi cjentów tych usług, 
a tym samym z punktu widzenia ochrony benefi cjentów, należy podobnie wyjść od zdefi niowania 
pojęcia „dostawca usług cyfrowych”. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 uksc, dostawcą usługi cyfrowej jest osoba prawna albo jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, albo przedstawiciela mającego jednostkę organizacyjną na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, świadcząca usługę cyfrową, o której jest mowa w załączniku nr 2 do 
uksc, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, o których mowa w art. 7 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (DzU 2018, poz. 646, ze zm.). 

Dla uznania danego podmiotu za dostawcę usług cyfrowych konieczne jest zatem kumulatywne 
spełnienie się dwóch warunków: (i) musi być to podmiot, który jest osobą prawną albo jednost-
ką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej albo przedstawiciela mającego jednostkę organizacyjną na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym nie może być to jednocześnie mikroprzedsiębiorca i mały 
przedsiębiorca, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców; (ii) podmiot ten musi świadczyć usługę cyfrową, o której to usłudze jest mowa 
w załączniku nr 2 do uksc. 

Już bardzo pobieżne zestawienie ze sobą defi nicji legalnej operatora usług kluczowych i do-
stawcy usług cyfrowych prowadzi do sformułowania konkluzji, że wymogi regulacyjne formułowane 
wobec tego pierwszego podmiotu są bardziej rozbudowane i wymagające, niżeli wymogi formuło-
wane przez prawodawcę krajowego wobec dostawcy usług cyfrowych. Ratio takiego rozróżnienia 
wymogów regulacyjnych było, jak się wydaje,, że w przypadku operatorów usług kluczowych ryzyko 
związane z tymi usługami – z punktu widzenia tak interesu społecznego, interesu ekonomicznego 
systemu gospodarczego, jak i interesu końcowego użytkownika usługi (benefi cjenta usługi) – jest 
istotnie wyższe, niżeli ma to miejsce w przypadku ryzyka związanego z usługami cyfrowymi. Te 
pierwsze usługi mają bowiem ze swojej natury fundamentalny wpływ na funkcjonowanie systemu 
gospodarczego i jakiekolwiek nieprawidłowości w tym obszarze mogą mieć szczególnie doniosłe 
konsekwencje gospodarcze (można sobie bowiem wyobrazić sytuację, w której w rezultacie in-
cydentu istotnego w zakresie cyberbezpieczeństwa przestaje funkcjonować sieć energetyczna, 
co skutkowałoby czasowym „zatrzymaniem” całego systemu gospodarczego). W przypadku tych 
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drugich usług krąg osób eksponowanych na ryzyko jest natomiast istotnie mniejszy. Swoistą ofi arą 
naruszeń w zakresie cyberbezpieczeństwa usług cyfrowych jest bowiem dany korzystający z tej 
usług usługobiorca, a nie wszyscy usługobiorcy, jak ma to miejsce w przypadku usług kluczowych. 
W przypadku usług cyfrowych nie mamy bowiem do czynienia, co do zasady, z występowaniem 
tzw. efektu zarażenia.

Nie bez znaczenia jest również tutaj okoliczność, że w przypadku usług cyfrowych katalog 
podmiotów świadczących te usługi jest zdecydowanie bardziej rozbudowany, aniżeli ma to miejsce 
w przypadku usług kluczowych. W konsekwencji niemożliwym było zastosowanie przez prawo-
dawcę rozwiązania sprowadzającego się czy to do stworzenia defi nicji dostawcy usług cyfrowych 
opartej na wyliczeniu kategorii podmiotów wchodzących do zbioru desygnatów tego pojęcia 
(tj. defi nicji przez wyliczenie), czy też do poddania tej kategorii nadzorowi wstępnemu (w postaci 
konieczności uzyskania, jak ma to miejsce w przypadku operatorów usług kluczowych, decyzji 
administracyjnej i odpowiedniego wpisu do wykazu). Usługi cyfrowe mogą być bowiem oferowa-
ne przez wszystkie podmioty; tym samym poddanie wszystkich dostawców tych usług nadzorowi 
wstępnemu byłoby po prostu niewykonalne.

Konsekwencją powyższego jest również, że na dostawców usług cyfrowych prawodawca 
krajowy nałożył mniejszy zakres obowiązków niż w przypadku operatora usług kluczowych. W tym 
miejscu należy wskazać, że jakkolwiek takie rozróżnienie może budzić obawy z punktu widzenia 
potrzeby zapewnienia odpowiedniego cyberbezpieczeństwa, to bliższe przyjrzenie się prowadzi 
do sformułowania konkluzji, że mamy tutaj do czynienia z rozwiązaniem celowym. Należy bowiem 
przypomnieć, że ochrona w reżimie uksc odbywa się wyłącznie w sposób pośredni, tj. poprzez 
nałożenie odpowiednich obowiązków na operatorów usług kluczowych i na dostawców usług 
cyfrowych. Czysto hipotetycznie można sobie wyobrazić sytuację, w której to operatorzy usług 
kluczowych i dostawcy usług cyfrowych podlegaliby tożsamym obowiązkom w zakresie cyber-
bezpieczeństwa, w ujęciu praktycznym prowadziłoby to jednak do wystąpienia sytuacji, w której 
usługi cyfrowe byłyby trudniej dostępne. Konieczność spełnienia przez ich dostawców rozbudo-
wanego zestawu obowiązków, które to obowiązki byłyby tożsame z obowiązkami spoczywający-
mi na operatorach usług kluczowych, istotnie redukowałoby bowiem atrakcyjność ekonomiczną 
świadczenia usług cyfrowych, czyniąc te usługi drogimi. W rezultacie mielibyśmy do czynienia 
z sytuacją, w której usługi cyfrowe nie byłyby świadczone (z uwagi na brak popytu na nie) czy też 
byłyby świadczone w zdecydowanie mniejszym wymiarze niż ma to miejsce aktualnie.

Punktem wspólnym łączącym oba te katalogi obowiązków jest fakt, że są one zawsze skon-
centrowane na zapewnieniu cyfrowego bezpieczeństwa (cyberbezpieczeństwa) świadczonych 
usług, co jest z niewątpliwą korzyścią dla końcowego benefi cjenta tych usług. Jak zostało to bo-
wiem wskazane, to cyberbezpieczeństwo jest zasadniczym ratio regulacji z uksc. 

Wypada przy tym nadmienić, że w przypadku dostawców usług cyfrowych katalog ich obo-
wiązków został skonstruowany w oparciu o realizację postanowień płynących z zasady propor-
cjonalności. Dostawca usług cyfrowych zobowiązany jest bowiem dostosować zakres i charakter 
spoczywających na nim obowiązków z uksc do specyfi ki prowadzonej przez siebie działalności 
gospodarczej. Dostawca ten został zobowiązany, na mocy postanowień z art. 17 ust. 2 uksc, do 
podejmowania właściwych i proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych określonych 
w rozporządzeniu wykonawczym 2018/151 w celu zarządzania ryzykiem, na jakie narażone są 
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systemy informacyjne wykorzystywane do świadczenia usługi cyfrowej. Środki te mają zapewnić 
cyberbezpieczeństwo odpowiednie do istniejącego ryzyka oraz uwzględniać: bezpieczeństwo 
systemów informacyjnych i obiektów; postępowanie w przypadku obsługi incydentu; zarządzanie 
ciągłością działania dostawcy w celu świadczenia usługi cyfrowej; monitorowanie, audyt i testo-
wanie; najnowszy stan wiedzy, w tym zgodność z normami międzynarodowymi, o których mowa 
w rozporządzeniu wykonawczym 2018/151. Dodatkowo dostawca usługi cyfrowej został zobo-
wiązany do podejmowania środków zapobiegających i minimalizujących wpływ incydentów na 
usługę cyfrową w celu zapewnienia ciągłości świadczenia tej usługi.

W ramach realizacji wyżej powołanych obowiązków dostawca zobowiązany jest (argumen-
tum ex art. 18 uksc) do: przeprowadzania czynności umożliwiających wykrywanie, rejestrowanie, 
analizowanie oraz klasyfi kowanie incydentów; zapewnienia w niezbędnym zakresie dostępu do 
informacji dla właściwego podmiotu publicznego o incydentach zakwalifi kowanych jako krytyczne 
przez właściwy podmiot publiczny; klasyfi kowania incydentów jako istotnych; zgłaszania incyden-
tów istotnych6 niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia, do właści-
wego podmiotu publicznego; zapewnienia obsługi incydentu istotnego i incydentu krytycznego 
we współpracy z właściwym podmiotem publicznym, przekazując niezbędne dane, w tym dane 
osobowe; usuwania podatności, o których mowa w art. 32 ust. 2 uksc; przekazywania operatorowi 
usługi kluczowej, który świadczy usługę kluczową za pośrednictwem tego dostawcy usługi cyfro-
wej, informacji dotyczącej incydentu mającego wpływ na ciągłość świadczenia usługi kluczowej 
tego operatora.

Należy przy tym wskazać, że zgodnie z art. 20 uksc dostawca usługi cyfrowej może (a zatem 
jest do tego wyłącznie uprawniony, a nie zobowiązany; tym samym realizacji postanowień tego 
przepisu odbywać się będzie na zasadzie fakultatywności) przekazywać do właściwego podmiotu 
publicznego informacje, o innych incydentach; o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa; dotyczące 
szacowania ryzyka; o podatnościach; o wykorzystywanych technologiach. Informacje te przeka-
zywane są w postaci elektronicznej, a w przypadku braku możliwości przekazania ich w postaci 
elektronicznej – przy użyciu innych dostępnych środków komunikacji. 

Zestawienie ze sobą katalogu obowiązków operatora usług kluczowych z katalogiem obowiąz-
ków dostawcy usług cyfrowych prowadzi do sformułowania dwóch istotnych, z punktu widzenia 
tematu niniejszego opracowania, konkluzji. 

6 Zgłoszenie incydentu przekazywane jest w postaci elektronicznej, a w przypadku braku możliwości przekazania go w postaci elektronicznej – przy 
użyciu innych dostępnych środków komunikacji. Jednakże dostawca usługi cyfrowej nie ma obowiązku dokonania zgłoszenia, gdy nie posiada informacji 
pozwalających na ocenę istotności wpływu incydentu na świadczenie usługi cyfrowej. Dostawca usługi cyfrowej, klasyfi kując incydent jako istotny, oce-
nia istotność wpływu incydentu na świadczenie usługi cyfrowej na podstawie niżej powołanych parametrów oraz progów określonych w rozporządzeniu 
wykonawczym 2018/151. Dostawca usługi cyfrowej w celu sklasyfi kowania incydentu jako istotnego uwzględnia w szczególności następujące parame-
try: liczba użytkowników, których dotyczy incydent, w szczególności użytkowników zależnych od usługi na potrzeby świadczenia ich własnych usług; 
czas trwania incydentu; zasięg geografi czny obszaru, którego dotyczy incydent; zakres zakłócenia funkcjonowania usługi; zakres wpływu incydentu na 
działalność gospodarczą i społeczną.
Zgłoszenie to zawiera: dane podmiotu zgłaszającego, w tym fi rmę przedsiębiorcy, numer we właściwym rejestrze, siedzibę i adres; imię i nazwisko, 
numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej osoby składającej zgłoszenie; imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej osoby 
uprawnionej do składania wyjaśnień dotyczących zgłaszanych informacji; opis wpływu incydentu istotnego na świadczenie usługi cyfrowej, w tym: liczbę 
użytkowników, na których incydent istotny miał wpływ, moment wystąpienia i wykrycia incydentu istotnego oraz czas jego trwania, zasięg geografi czny 
obszaru, którego dotyczy incydent istotny, zakres zakłócenia funkcjonowania usługi cyfrowej, zakres wpływu incydentu istotnego na działalność gospo-
darczą i społeczną; informacje umożliwiające właściwemu podmiotowi publicznemu określenie, czy incydent istotny dotyczy dwóch lub większej liczby 
państw członkowskich Unii Europejskiej; informacje o przyczynie i źródle incydentu istotnego; informacje o podjętych działaniach zapobiegawczych; in-
formacje o podjętych działaniach naprawczych; inne istotne informacje. Dostawca usługi cyfrowej przekazuje informacje znane mu w chwili dokonywania 
zgłoszenia, które następnie uzupełnia w trakcie obsługi incydentu istotnego. W zgłoszeniu dostawcy usług cyfrowych oznaczają informacje stanowiące 
tajemnice prawnie chronione, w tym stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Dostawca usługi cyfrowej przekazuje, w niezbędnym zakresie, w zgłoszeniu 
informacje stanowiące tajemnice prawnie chronione, w tym stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, gdy jest to konieczne do realizacji zadań właści-
wego podmiotu publicznego. Właściwy podmiot publiczny może zwrócić się do dostawcy usługi cyfrowej o uzupełnienie zgłoszenia o informacje, w tym 
informacje stanowiące tajemnice prawnie chronione, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w uksc.



2525 Paweł Wajda           Cyberbezpieczeństwo – sektorowe aspekty regulacyjne

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 2(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.9.1

Po pierwsze, w przypadku katalogu obowiązków dostawcy usług cyfrowych jego konstrukcja 
została oparta na zasadzie proporcjonalności (argumentum ex art. 17 ust. 2 uksc). Tym samym 
katalog ten jest w istocie katalogiem szytym na miarę, tj. katalog ten musi być w maksymalnym 
stopniu dopasowany do specyfi ki funkcjonowania (specyfi ki świadczonych usług) danego do-
stawcy usług cyfrowych. 

Rozwiązanie to należy uznać za w pełni zasadne i celowe, gwarantuje ono bowiem, że katalog 
obowiązków będzie w każdym przypadku idealnie dopasowany do specyfi ki działalności danego 
dostawcy, a tym samym, że dostawca ten nie będzie podlegał obowiązkom zbędnym oraz że 
będzie on podlegał obowiązkom zapewniającym faktycznie cyberbezpieczeństwo, nie zaś obo-
wiązkom, których realizacja nie prowadzi do wypracowania tego rezultatu, a tym samym niejako 
„zbędnym” obowiązkom. Ma to przy tym pozytywne przełożenie na cyberbezpieczeństwo, prowadzi 
bowiem do wystąpienia sytuacji, w której to poziom wymogów formułowanych przez prawodawcę 
w odniesieniu do dostawcy usług cyfrowych jest idealnie dopasowany do specyfi ki prowadzonej 
działalności, a tym samym nie stanowi on nadmiernego obciążenia, a jednocześnie zapewniony 
jest odpowiedni, wymagany przez benefi cjentów usług cyfrowych, poziom cyberbezpieczeństwa.

Za oparciem katalogu obowiązków dostawcy usług cyfrowych na zasadzie proporcjonalności 
przemawiało dodatkowo, że grupa dostawców usług cyfrowych i katalog usług cyfrowych są bar-
dzo rozbudowane, a tym samym wręcz niemożliwe byłoby stworzenie kazuistycznego katalogu 
tych obowiązków, który to treść jest funkcją realizowanej usługi cyfrowej. 

Po drugie, co jest bezpośrednim wynikiem przyjętej przez prawodawcę koncepcji odnośnie do 
proporcjonalności obowiązków dostawcy usług cyfrowych, katalog ten jest istotnie mniej rozbudo-
wany, aniżeli w przypadku katalogu obowiązków operatora usług kluczowych. Rozwiązanie to jest 
oczywiście wynikiem tego, że poziom ryzyka (tj. zagrożenia dla interesu społecznego i systemu 
gospodarczego) w przypadku tych usług jest istotnie niższy niż w przypadku usług kluczowych. 
Może być bowiem tak, że przykładowo zakłócenia w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach 
działalności jednego banku krajowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Prawo bankowe, mogą w rezultacie tzw. efektu zarażenia, prowadzić do wystąpienia zakłóceń 
w zakresie funkcjonowania innych banków krajowych, a nawet do wystąpienia stanu zagrożenia 
dla całego systemu bankowego.

W przypadku obowiązków dostawcy usług cyfrowych ich realizacja została, podobnie jak 
miało to miejsce w przypadku obowiązków operatora usług kluczowych, zabezpieczona z wyko-
rzystaniem mechanizmu nadzoru w połączeniu z wykorzystaniem mechanizmu odpowiedzialności 
administracyjnej (argumentum ex art. 53–59 oraz z art. 73 i nast. uksc). Rozwiązanie to, z tożsa-
mych przyczyn jak w przypadku nadzoru administracyjnego nad realizacją przez operatora usług 
kluczowych jego obowiązków, zasługuje również na pozytywną ocenę jako rozwiązanie, które 
w najlepszy sposób chroni interesy benefi cjentów usług cyfrowych. Ci ostatni mogą być bowiem 
pewni, że jakikolwiek delikt administracyjny w obszarze respektowania przez dostawcę usług cy-
frowych norm uksc, spotka się z odpowiednią władczą reakcją właściwego organu administracji 
publicznej.

Dokonując oceny scharakteryzowanych powyżej mechanizmów i rozwiązań z punktu widzenia 
potrzeby zapewnienia cyberbezpieczeństwa dla benefi cjentów usług cyfrowych, należy wskazać, 
że zasługują one na pozytywną ocenę. 
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W szczególności pozytywnie należy odnieść się do przyjętej przez krajowego prawodawcę 
koncepcji oparcia katalogu obowiązków dostawcy usług cyfrowych na zasadzie proporcjonalno-
ści, która to koncepcja stanowi swoistą gwarancję, że dostawca usług cyfrowych będzie podlegał 
wyłącznie takiej grupie obowiązków publicznoprawnych, które będą pozwalały na zapewnienie 
cyberbezpieczeństwa oferowanych usług cyfrowych, a jednocześnie nie będą stanowiły one nie-
potrzebnego obciążenia dla tego dostawcy. W tym ostatnim kontekście celowe jest przypomnienie, 
że z punktu widzenia adresata obowiązku każdy obowiązek publicznoprawny jest kosztem, który 
to obciąża wyniki fi nansowe wypracowywane przez tego adresata; przy czym mamy tutaj do czy-
nienia z obciążeniem podwójnym, tj. raz w związku z koniecznością dopasowania prowadzonej 
działalności do tego obowiązku, drugi – w związku z wprowadzeniem ograniczeń regulacyjnych, 
które to ograniczenia prowadzą do zredukowania możliwego do podjęcia ryzyka, a tym samym 
do ograniczenia rentowności prowadzonej działalności.

V. Podsumowanie
Regulacja uksc jest z całą pewnością specyfi czną regulacją gospodarczą, którą można –zali-

czyć do tzw. regulacji sektorowej (za: Skoczny, 2013, s. 1359–1362; Walulik, 2013, s. 67). Ratio tej 
regulacji nie jest bowiem, co można uznać za rozwiązanie klasyczne dla regulacji gospodarczej, 
zapewnienie prokonkurencyjnego rynku, ale zagwarantowanie bezpieczeństwa technicznego in-
frastruktury cyfrowej. Normy uksc mogą być zatem z powodzeniem zaliczone nie tyle do regulacji 
ekonomicznej, nakierowanej na wspieranie mechanizmu konkurencji, ile do regulacji społecznej, 
która związana jest z zapewnieniem bezpieczeństwa. 

O wskazanej wyżej specyfi ce świadczy też niezwykle interesujący, obrany przez prawodaw-
ców unijnego i krajowego, model wypracowania powyższego celu regulacyjnego. W powyższym 
kontekście należy wskazać, że jakkolwiek użytkownicy usług kluczowych i usług cyfrowych (be-
nefi cjenci tych usług) nie są, co zostało szczegółowo wskazane w treści niniejszego opracowania, 
bezpośrednim adresatem (nie mieszczą się w zakresie podmiotowym) regulacji z uksc, to ustawa 
ta ma istotny i szczególny wpływ na zapewnienie właśnie cyberbezpieczeństwa dla wszystkich 
benefi cjentów usług kluczowych i cyfrowych. Mamy zatem do czynienia z realizacją celu regu-
lacyjnego na szczeblu mikro (tj. z faktycznym zapewnieniem cyberbezpieczeństwa), poprzez 
oddziaływanie na rynek na szczeblu makro. Prawodawca, nakładając obowiązki w obszarze cy-
berbezpieczeństwa na operatorów usług kluczowych i na dostawców usług cyfrowych zapewnił 
dzięki temu, że oferowane usługi kluczowe i cyfrowe będą prawidłowe i cyberbezpieczne, co ma 
swoje bezpośrednie przełożenie na poziom cyberbezpieczeństwa dla końcowych benefi cjentów 
tych usług.

Mamy zatem do czynienia z klasycznym rozwiązaniem, w ramach którego obowiązek jedne-
go podmiotu (tj. podmiotów wymienionych z art. 4 uksc) jest skorelowany z uprawnieniem innego 
podmiotu (tj. benefi cjentów usług kluczowych i usług cyfrowych), w tym wypadku z uprawnieniem 
w zakresie korzystania z cyberbezpiecznych i prawidłowych usług kluczowych i cyfrowych, które 
to usługi są konieczne dla prawidłowego, stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania całego sy-
stemu gospodarczego. W tym miejscu celowe jest raz jeszcze podkreślenie, że niezawodność 
i bezpieczeństwo sieci mają zasadnicze znaczenie dla działalności gospodarczej i społecznej, 
w szczególności dla funkcjonowania całego jednolitego rynku wewnętrznego. Benefi cjenci mogą 
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w rezultacie z powodzeniem korzystać z efektów rewolucji cyfrowej i w sposób bezpieczny prze-
prowadzać operacje w ramach sieci opartych na przesyle danych.

Rozwiązania przyjęte czy to na gruncie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bez-
pieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz. Urz. UE L 194 z 19.07.2016, 
s. 1), czy to na gruncie, stanowiącej krajową implementację tej dyrektywy, uksc, należy w mojej 
ocenie ocenić jako dobre, a przy tym przede wszystkim celowe, a zatem jako takie, które faktycz-
nie mogą oddziaływać na zapewnienie cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych 
i usług cyfrowych. 

Należy jednak krytycznie odnieść się do okoliczności, że wykaz operatorów usług kluczo-
wych z art. uksc nie jest wykazem dostępnym publicznie. Jak się wydaje, możliwość uzyskania 
przez końcowych użytkowników usług kluczowych dostępu do tego wykazu przełożyłaby się na 
zmniejszenie ryzyka dokonania tzw. negatywnej selekcji. Użytkownicy ci mogliby bowiem w bar-
dzo łatwy sposób zweryfi kować czy dany operator usługi kluczowej działa prawidłowo i właściwie 
realizuje spoczywające na nim obowiązki w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa. De lege 
ferenda należy zatem postulować wprowadzenie odpowiedniej zmiany do treści uksc, która to 
zmiana przełoży się na dalsze zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa dla końcowych bene-
fi cjentów usług kluczowych.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono status przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sprawach dotyczących 
cyberbezpieczeństwa z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej i przepisów krajowych. Mimo 
wyłączenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych z zakresu stosowania ogólnych przepisów 
o cyberbezpieczeństwie, podmioty te są w ramach regulacji sektorowej zobowiązane do realiza-
cji obowiązków zabezpieczającymi sieci, usługi i komunikaty przed zagrożeniami, eliminowania 
tych zagrożeń oraz informowania użytkowników usług i organów państwowych o występujących 
zagrożeniach. Prezes UKE zapewnia przepływ informacji o incydentach w sektorze telekomuni-
kacyjnym do właściwych organów w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. 

Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo; przedsiębiorca telekomunikacyjny; łączność elektronicz-
na; użytkownicy końcowi; incydent; obowiązki informacyjne.

JEL: K23, K24

I. Wprowadzenie
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni zostali wyłączeni z zakresu zastosowania ustawy z dnia 

5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa1 (dalej: uksc) w zakresie wymogów do-
tyczących bezpieczeństwa i zgłaszania incydentów, a jednocześnie nie ulega wątpliwości, że ich 
działalność ma istotny wpływ na stan bezpieczeństwa cybernetycznego. Celem artykułu jest analiza 

* Profesor Wydziału Zarządzania UW, Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania; e-mail: spiatek@wz.uw.edu.pl; https://orcid.
org/0000-0003-1892-9283.
1 DzU 2018, poz. 1560 ze zm.
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i ocena sposobu, w jaki przedsiębiorcy telekomunikacyjni zostali włączeni w system ochrony przed 
zagrożeniami w zakresie cyberbezpieczeństwa, mimo wyłączenia przewidzianego w art. 1 ust. 2 
pkt 1 uksc. Usytuowanie przedsiębiorców telekomunikacyjnych w systemie cyberbezpieczeństwa 
wynika z przepisów krajowych, ale podstawowe rozwiązania w tym zakresie są konsekwencją roz-
wiązań przyjętych w prawie Unii Europejskiej. Odrębności dotyczące przedsiębiorców telekomuni-
kacyjnych dotyczą zarówno obowiązków związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom w zakresie 
cyberbezpieczeństwa i zwalczania zagrożeń, jak i informowania o wystąpieniu takich zagrożeń. 
Dzięki powierzeniu odpowiednich zadań Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) 
zapewniono transmisję informacji o incydentach występujących w sektorze telekomunikacyjnym 
do właściwych ogniw krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Struktura regulacji sektorowej 
dotyczącej cyberbezpieczeństwa w telekomunikacji odpowiada układowi obowiązków dotyczących 
operatorów usług kluczowych, przewidzianych w ogólnych przepisach dotyczących cyberbezpie-
czeństwa (Kitler, Taczkowska-Olszewska i Radoniewicz, 2019, art. 1 NB. 3–14). 

II. Unijne podstawy prawne cyberbezpieczeństwa 
w sektorze łączności elektronicznej

Odrębność prawnych rozwiązań dotyczących cyberbezpieczeństwa w sektorze łączności 
elektronicznej ma dłuższą historię w prawie unijnym (Rojszczak, 2018, s. 200 i n.). Unijne roz-
wiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa w sektorze łączności elektronicznej zostały ukształ-
towane przepisami rozdziału IIIa dodanego w roku 2009 w dyrektywie ramowej 2002/21/WE2. 
Artykuł 13a dyrektywy ramowej zobowiązuje do stosowania właściwych środków technicznych 
i organizacyjnych w razie wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci i usług, zapewniają-
cych poziom bezpieczeństwa proporcjonalny do istniejącego ryzyka, z uwzględnieniem aktualnego 
stanu wiedzy i technologii. Przedsiębiorstwa mają chronić integralność sieci w celu zapewnienia 
ciągłości świadczenia usług. Przedsiębiorstwa powinny zawiadamiać regulatora o każdym naru-
szeniu bezpieczeństwa lub istotnej utracie integralności sieci. Przewidziano wzajemne informo-
wanie się przez państwa członkowskie w tych sprawach oraz informowanie europejskiej Agencji 
ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) o występowaniu zagrożeń. Zgodnie z art. 13b 
dyrektywy ramowej regulator krajowy powinien być uprawniony do wydawania przedsiębiorcom 
wiążących instrukcji w sprawach bezpieczeństwa sieci i usług, żądania od nich informacji oraz 
poddania się na własny koszt audytowi bezpieczeństwa. 

Dyrektywa NIS3 potwierdziła odrębność sektora łączności elektronicznej w sprawach cyber-
bezpieczeństwa. Przepis art. 1 ust. 3 dyrektywy NIS stanowi, że wymogi dotyczące bezpieczeństwa 
i zgłaszania incydentów przewidziane w dyrektywie nie mają zastosowania do przedsiębiorstw, 
które podlegają wymogom art. 13a i 13b dyrektywy ramowej 2002/21/WE. W motywie 7 dyrek-
tywy NIS uzasadnia się, iż obowiązki nakładane na operatorów usług kluczowych i dostawców 
usług cyfrowych nie powinny mieć zastosowania do przedsiębiorstw udostępniających publiczne 
sieci łączności lub świadczących publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej w rozumie-

2 Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.03.2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektro-
nicznej (dyrektywa ramowa) (DzU L 108/33 z 24.04.2002 ze zm.).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz.Urz. UE L 194/1 z 19.07.2016).
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niu dyrektywy ramowej, gdyż przedsiębiorcy ci podlegają szczegółowym wymogom w zakresie 
bezpieczeństwa i integralności ustanowionym w tej dyrektywie.

Powyższy stan powinien być utrzymany również po wdrożeniu Europejskiego kodeksu łączności 
elektronicznej (EKŁE)4. Do grudnia 2020 roku państwa członkowskie powinny imple mentować po-
stanowienia EKŁE, które zastępują rozwiązania wprowadzone dyrektywą ramową  2002/21/WE 
i kompleksowo regulują kwestie cyberbezpieczeństwa w sektorze łączności elektronicznej. W art. 2 
pkt 42 EKŁE zdefi niowano „incydent związany z bezpieczeństwem” jako zdarzenie, które ma rze-
czywisty niekorzystny skutek dla bezpieczeństwa sieci lub usługi łączności elektronicznej. Zdarzenie 
o rzeczywistym (actual) skutku, to zdarzenie które faktycznie się zmaterializowało. Państwa człon-
kowskie powinny nałożyć na dostawców sieci i usług obowiązki dotyczące podejmowania propor-
cjonalnych środków technicznych i organizacyjnych w przypadku wystąpienia zagrożeń. Środki te 
powinny zapewnić poziom bezpieczeństwa proporcjonalny do istniejącego ryzyka z uwzględnieniem 
aktualnego stanu wiedzy i technologii. Motyw 94 EKŁE precyzuje jakie kwestie należy uwzględniać. 
W odniesieniu do bezpieczeństwa sieci i urządzeń uwzględnia się bezpieczeństwo fi zyczne i bez-
pieczeństwo środowiska, bezpieczeństwo dostaw, kontrolę dostępu do sieci i integralność sieci. 
W odniesieniu do postępowania w sprawie incydentów związanych z bezpieczeństwem należy 
uwzględnić procedury postępowania w przypadku incydentów, zdolności wykrywania incydentów, 
zgłaszania incydentów związanych z bezpieczeństwem i informowanie o nich. W odniesieniu do za-
rządzania ciągłością działalności uwzględnia się strategię ciągłości usług i plany awaryjne, zdolności 
w zakresie przywracania gotowości do pracy po katastrofi e, w odniesieniu zaś do monitorowania, 
kontroli i testowania – strategie monitorowania i rejestrowania, ćwiczenia w zakresie planów awa-
ryjnych, testowanie sieci i usług, oceny bezpieczeństwa i monitorowanie zgodności. Należy również 
zapewnić zgodność projektowanych środków z normami międzynarodowymi. Szczególne podejście 
zaleca się w odniesieniu do bardzo rozpowszechnionych obecnie usług łączności interpersonalnej 
niewykorzystujących numerów (np. WhatsApp, Facebook Messenger), na które rozszerzono obo-
wiązywanie EKŁE. Zgodnie z motywem 95 podlegają one również wymogom dotyczącym bezpie-
czeństwa. Jednak ze względu na to, że dostawcy tych usług zazwyczaj nie sprawują rzeczywistej 
kontroli nad transmisją sygnałów w sieciach, stopień ryzyka w przypadku takich usług można uznać 
pod pewnymi względami za niższy niż w przypadku tradycyjnych usług łączności elektronicznej. 
Dlatego też środki podejmowane przez dostawców tych usług powinny być łagodniejsze. 

Krajowe wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa w sektorze łączności elektronicznej 
nie powinny utrudniać dostępu do poszczególnych rynków krajowych. Dlatego przepis art. 40 
ust. 1 EKŁE powierza ENISA działania mające na celu uniknięcie powstawania rozbieżnych kra-
jowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa, które mogą tworzyć ryzyko dla bezpieczeństwa 
i barier dla rynku wewnętrznego.

Przepisy art. 40 EKŁE precyzują obowiązki dostawcy usług związane z występowaniem in-
cydentów bezpieczeństwa, w szczególności obowiązki związane z powiadamianiem właściwych 
organów, użytkowników usług i sieci oraz podawaniem informacji o najpoważniejszych incydentach 
do wiadomości publicznej. Kluczowym elementem reakcji dostawców sieci i usług na incydenty 
związane z bezpieczeństwem jest powiadamianie właściwych organów krajowych o incydentach 

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11.12.2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej 
(Dz.Urz. UE L 321/36 z 17.12.2018).
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mających znaczący wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług. EKŁE przewiduje również bezpłatne 
powiadamianie użytkowników o zagrożeniu oraz o możliwych środkach ochronnych lub naprawczych, 
które użytkownicy mogą podjąć, w przypadkach, w których zagrożenie związane z wystąpieniem 
incydentu może mieć wpływ na ich sytuację. W art. 41 EKŁE wymaga się, aby właściwe organy kra-
jowe były uprawnione do wydawania wiążących instrukcji w sprawach zapobiegania incydentom lub 
zaradzenia ich skutkom, w tych przypadkach gdy zidentyfi kowano znaczne zagrożenie. Podmioty 
dostarczające sieci i usługi powinny być zobowiązane do dostarczania informacji niezbędnych do 
oceny bezpieczeństwa sieci i usług, w tym udokumentowanych polityk bezpieczeństwa oraz podda-
wania się audytowi bezpieczeństwa. Art. 40 ust. 5 EKŁE przewiduje możliwość przyjmowania przez 
Komisję Europejską aktów wykonawczych określających szczegółowo techniczne i organizacyjne 
środki przeciwdziałające zagrożeniom, a także wymagania dotyczące dokonywania zgłoszeń.

W motywie 264 EKŁE wskazano wymagania dotyczące umów pomiędzy dostawcami usług 
i użytkownikami związane z występowaniem incydentów zagrażających bezpieczeństwu. Umowa 
powinna precyzować, jaki rodzaj działań dostawca może podjąć w razie wystąpienia zdarzeń 
naruszających bezpieczeństwo, zagrożenia takimi zdarzeniami lub podatności na wystąpienie 
takich wydarzeń. Ponadto umowa powinna również precyzować wszelkie ustalenia dotyczące 
możliwości kompensacji lub zwrotu pieniędzy, jeśli dostawca w nieadekwatny sposób zareaguje 
na incydent związany z bezpieczeństwem, w tym jeżeli do zgłoszonego dostawcy incydentu zwią-
zanego z bezpieczeństwem dochodzi z powodu znanych luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu 
lub sprzęcie komputerowym, w związku z czym producent lub programista udostępnił poprawki, 
a dostawca nie zastosował ich ani nie podjął żadnych innych odpowiednich środków zaradczych. 

Specyfi ka rozwiązań dotyczących cyberbezpieczeństwa w sektorze łączności elektronicznej 
jest uwzględniana w innych dokumentach unijnych. W marcu 2019 r. Komisja Europejska wydała 
rekomendacje dotyczące cyberbezpieczeństwa sieci 5G5. W styczniu 2020 r. Komisja Europejska 
opublikowała zalecenie w sprawie wspólnego zestawu środków ograniczających ryzyko w obszarze 
cyberbezpieczeństwa sieci 5G6, wypracowane z udziałem ENISA na podstawie danych przekaza-
nych przez państwa członkowskie. Dokument określany jako „5G Toolbox” ma być podstawą do 
skoordynowanych, wspólnych działań państw UE w zakresie bezpieczeństwa sieci 5G. Dokument 
zawiera wskazówki dotyczące wymagań w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury i usług łącz-
ności elektronicznej, oceniania profi li ryzyka dostawców, stosowania odpowiednich ograniczeń 
w odniesieniu do dostawców stwarzających wysokie ryzyko oraz wdrożenia strategii mających na 
celu zapewnienie dywersyfi kacji dostawców. Państwa członkowskie powinny wdrożyć zalecenia 
do 30 kwietnia i przedstawić sprawozdanie do 30 czerwca 2020 roku.

III. Sektorowe obowiązki w zakresie ochrony 
bezpieczeństwa sieci i usług

Sektorowe obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa 
określają przepisy art. 175–175 e ustawy – Prawo telekomunikacyjne (dalej: pt)7. Podstawowym 
celem ochrony zapewnianej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych ma być bezpieczeństwo 
5 Commission Recommendation of 26.03.2019 Cybersecurity of 5G networks,( C(2019) 2335 fi nal).
6 Cybersecurity of 5G networks EU Toolbox of risk mitigating measures, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-5g-
networks-eu-toolbox-risk-mitigating-measures.
7 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. DzU 2019, poz. 2460).
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i integralność sieci, usług i przekazu komunikatów. Przedmiotem ochrony jest substancja i funk-
cjonalność sieci oraz jej zdolność do świadczenia usług. Bezpieczeństwo i integralność usług są 
związane z zachowaniem stabilnych warunków dostarczania usług abonentom przy założonej 
funkcjonalności usług. W przypadku komunikatów, poza zapobieganiem utracie lub zniekształ-
ceniu komunikatu, ochrona ma na celu głównie zabezpieczenie tajemnicy telekomunikacyjnej 
w odniesieniu do treści komunikatów. Typowe zagrożenia bezpieczeństwa sieci i usług łączności 
elektronicznej były wielokrotnie przedstawiane w literaturze (Betkier i Górski, 2010, s. 64 i n., 
Chmielewski i Waćkowski, 2018, s. 85 i n.). Rozbudowane są środki prawno-karne przeciwdzia-
łające tym zagrożeniom (Adamski, 2006, s. 53 i n.)

Podstawowe znaczenie mają środki zapobiegające zagrożeniom dla sieci, usług i komunika-
tów. Podmiotem zobowiązanym do stosowania środków zabezpieczających sieci, usługi i komuni-
katy jest dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Ponieważ dostawcy usług 
mogą świadczyć usługi z wykorzystaniem cudzej infrastruktury, przepis art. 175 ust. 1 pt obciąża 
tym obowiązkiem także operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej, w której prowadzona jest 
działalność. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są zobowiązani do współdziałania, jeżeli zapew-
nienie skutecznej ochrony wymaga takiej współpracy. Przedsiębiorca zobowiązany uwzględnia 
relację między poziomem zagrożeń a nakładami niezbędnymi do ich usunięcia lub ogranicze-
nia. Przedsiębiorca powinien zapewniać poziom bezpieczeństwa odpowiedni do stopnia ryzyka. 
Ponieważ poziom ryzyka i zagrożeń dla sieci, usług i komunikatów jest zmienny, przedsiębiorca 
powinien dostosowywać stosowane zabezpieczenia do bieżącej sytuacji. Przedsiębiorca rozważa 
relację między najnowocześniejszymi osiągnięciami technicznymi w zakresie zabezpieczeń oraz 
kosztami ich wprowadzenia i dostosowuje środki zabezpieczające do występującego poziomu 
ryzyka. 

Przepis art. 175 pt określa środki zabezpieczające w sposób bardzo ogólny, wskazując je-
dynie, że są to środki techniczne i organizacyjne. Przewidziano jednak możliwość konkretyzacji 
tych środków. Zakres stosowanych środków powinien uwzględniać wymagania minimalne wyni-
kające z rozporządzenia wydanego na podstawie art. 175d pt. Dotychczas takie rozporządzenie 
nie zostało wydane, ale zainicjowano już publiczną konsultację projektu rozporządzenia Ministra 
Cyfryzacji w tej sprawie8. Wymagane środki mają zróżnicowany charakter. Po pierwsze, są to 
typowe działania organizacyjne, takie jak opracowanie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i integralności sieci, ewidencjonowanie infrastruktury i oprogramowania służących do świadcze-
nia usług telekomunikacyjnych, opracowanie zasad i procedur dostępu do kluczowych zasobów 
systemowych i danych, zabezpieczenie dostępu do kluczowych zasobów infrastruktury telekomu-
nikacyjnej. Po drugie, są to działania przygotowujące przedsiębiorstwo na wystąpienie zagrożeń 
cyberbezpieczeństwa polegające na identyfi kacji zagrożeń poprzez rozpoznanie pojawiających 
się tendencji, ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia tych zagrożeń, dokonywaniu okresowych 
ocen bezpieczeństwa sieci i usług, zawieraniu umów w powiązaniu z identyfi kacją zagrożenia 
dla sieci i usług, Po trzecie, są to działania zabezpieczające przed negatywnymi następstwami 
tych zagrożeń, obejmujące m.in. zapewnienie środków minimalizujących skutki ich wystąpienia, 

8 Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy teleko-
munikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług (z dnia 24 stycznia 20204.) https://mc.bip.
gov.pl/projekty-aktow-prawnych-mc/.
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zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym przetwarzaniem i przygotowanie procedur noty-
fi kacji naruszeń bezpieczeństwa. 

Projekt rozporządzenia najbardziej konkretyzuje środki dotyczące sieci 5G, którą identyfi kuje 
się poprzez odesłanie do raportu ETSI TR 121 915 V.15.0.0. (2019-10)9. Projekt przewiduje stoso-
wanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających sieci i usługi 5G rekomendacji 
wydawanych na podstawie uksc, unikanie uzależnienia od jednego producenta poszczególnych 
elementów sieci oraz podwyższanie odporności na zakłócenia sieci i usług telekomunikacyjnych. 
Wyraźne podkreślenie wiążącego charakteru rekomendacji wydawanych na podstawie uksc może 
wywrzeć istotny wpływ na proces doboru partnerów w procesie budowy infrastruktury sieci 5G. 
Dzięki tym rekomendacjom organy państwowe mogą wpływać na dobór partnerów uczestniczą-
cych w budowie sieci rdzeniowej i dostępowej 5G. 

IV. Obowiązki informacyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych

1. Obowiązki informacyjne w stosunku do użytkowników usług

Dostawca usług ma obowiązek informowania użytkowników o wystąpieniu szczególnego ry-
zyka naruszenia bezpieczeństwa sieci, wykraczającego poza zwykły poziom ryzyka i standardowe 
środki bezpieczeństwa. Jednocześnie, jeżeli istnieją możliwości podniesienia bezpieczeństwa 
sieci, użytkownicy powinni być o nich poinformowani, a jeżeli podniesienie poziomu bezpieczeń-
stwa wymaga dodatkowych nakładów, użytkownicy powinni być poinformowani o dodatkowych 
kosztach. Ma to umożliwić użytkownikom dostosowanie poziomu indywidualnych zabezpieczeń 
do ich potrzeb, związanych z ochroną dostępu do sieci, funkcjonalności usług oraz treści przeka-
zywanej informacji. Przedsiębiorca może odpłatnie oferować dodatkowe środki zabezpieczające. 

Szczególna forma informowania użytkowników o zagrożeniach w zakresie cyberbezpieczeństwa 
polega na publikowaniu informacji o takich zagrożeniach. Przepis art. 175b ust. 2 pt przewiduje, że 
Urząd Komunikacji Elektronicznej publikuje na stronie internetowej UKE informację o wystąpieniu 
naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub nakłada na przedsiębiorcę telekomunikacyj-
nego, w drodze decyzji, obowiązek jej podania do publicznej wiadomości, wskazując sposób jej 
publikacji, jeżeli uzna, że leży to w interesie publicznym. Decyzji takiej ze względu na charakter 
sprawy można nadać rygor natychmiastowej wykonalności. Przedsiębiorca wykonuje obowiązek 
informacyjny na własny koszt. Dotychczas decyzje takie nie były wydawane. 

Użytkownicy usług powinni być także poinformowani o działaniach, jakie dostawca usług jest 
uprawniony podejmować w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności 
sieci i usług. Przepis art. 56 ust. 3 pkt 11 lit. f) pt nakazuje zawarcie takich informacji o umowie 
o świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Użytkownikom, którzy zawierają taką umowę poprzez 
czynności faktyczne (np. użytkownicy usług przedpłaconych) informacje tego rodzaju są przeka-
zywane w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych (art. 60 pkt 6 lit. f pt). 

Przedsiębiorca telekomunikacyjny został także zobowiązany do partycypowania w infor-
mowaniu użytkowników o zagrożeniach w zakresie cyberbezpieczeństwa przez Prezesa UKE. 
Zgodnie z art. 175e pt Prezes UKE jest zobowiązany do publikowania na swojej stronie interne-
towej aktualnych informacji o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług, w szczególności 

9 https://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/121900_121999/121915/15.00.00_60/tr_121915v150000p.pdf.
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o zagrożeniach dla telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. W szczególności informacja pub-
likowana na podstawie art. 175e pt powinna obejmować ochronę komputerów i innych urządzeń 
przetwarzających informacje, pośrednio przyłączonych do sieci telekomunikacyjnej. Typowe infor-
macje publikowane przez Prezesa UKE zawierają ostrzeżenia i wskazówki dotyczące korzysta-
nia z usług w instytucjach szczególnie narażonych na ryzyko (np. szkoły, instytucje edukacyjne), 
korzystania z niektórych funkcji urządzeń końcowych (np. funkcji oddzwaniania na prezentowane 
numery telefoniczne), korzystania z niektórych uprawnień (np. prawa do „bycia zapomnianym 
w Internecie”), ryzyka dotyczącego posługiwania się urządzeniami końcowymi (np. ryzyka zwią-
zanego z kupnem kradzionego telefonu, podmianą karty SIM). Prezes UKE jest zobowiązany 
do wskazywania potencjalnych zagrożeń związanych z usługami telekomunikacyjnymi. Typowe 
zagrożenia są związane z korzystaniem z usług o podwyższonej opłacie, wykorzystywaniem 
usług telekomunikacyjnych do realizacji transakcji fi nansowych i handlowych, kradzieżą usług te-
lekomunikacyjnych i utratą kontroli nad wysokością należności za wykorzystane usługi. Ponadto, 
Prezes UKE powinien publikować informacje o najbardziej popularnych sposobach zabezpieczenia 
urządzeń przed oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym oraz wskazywać konsekwencje 
nieodpowiedniego zabezpieczenia urządzeń końcowych. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są 
zobowiązani do współdziałania przy realizacji tej działalności informacyjnej. Przedsiębiorca jest 
zobowiązany do publikowania informacji przygotowanych przez Prezesa UKE na swojej stronie 
internetowej. Wykonanie obowiązku informacyjnego jest także możliwe poprzez odesłanie na 
stronie internetowej przedsiębiorcy do strony Prezesa UKE lub innego podmiotu zajmującego 
się bezpieczeństwem sieci, gdzie są zamieszczone odpowiednie informacje. Dostawcy usług 
o większej skali działania prowadzą specjalne strony poświęcone ochronie przed zagrożeniami 
(np. https://cert.orange.pl/).

2. Obowiązki informacyjne w stosunku do organów państwowych

Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest zobowiązany z różnych tytułów do informowania właś-
ciwych organów państwowych o wystąpieniu incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz 
o działaniach podjętych w związku z tymi zagrożeniami. 

Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obciążony obowiązkiem informacyjnym dotyczącym 
zdarzeń polegających na naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, które miały 
istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług. Obowiązek informacyjny obejmuje jedynie na-
ruszenia mające istotny wpływ na sieci lub usługi. Oceny istotności wpływu dokonuje przedsię-
biorca z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 175a ust. 2a pt. 
Upoważnienie to zostało zrealizowane rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 20 września 
2018 r. w sprawie kryteriów uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług 
telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług10. 
Naruszeniem istotnym jest naruszenie, które miało wpływ na co najmniej 10 000 użytkowników 
i spełnia jeden z warunków dotyczących niedostępności albo ograniczenia dostępności sieci lub 
usług telekomunikacyjnych przez określony okres liczony w godzinach, w powiązaniu z procentem 
użytkowników dotkniętych tym wydarzeniem, względnie dotyczy niedostępności połączeń alar-
mowych w określonej skali. W roku 2017 przekazano Prezesowi UKE informacje o około trzystu 
10 DzU 2018, poz. 1830.
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przypadkach naruszeń bezpieczeństwa i integralności sieci i usług, a w roku 2018 odnotowano 
blisko 200 naruszeń bezpieczeństwa i integralności sieci i usług. Większość z naruszeń miała 
charakter lokalny (mała skala i krótki czas trwania) i nie wpłynęła w sposób istotny na obsługę 
klientów telekomunikacyjnych. 

Przedsiębiorca powiadamia Prezesa UKE o istotnym naruszeniu, przedstawiając przedmiot 
tego naruszenia oraz okoliczności związane z jego wystąpieniem. Przedsiębiorca powiadamia 
również o działaniach zapobiegawczych, czyli działaniach które mają nie dopuścić do wystąpie-
nia podobnego naruszenia w przyszłości. Wreszcie, przedsiębiorca powiadamia o środkach na-
prawczych, czyli działaniach mających na celu usunięcie skutków naruszenia. Przedsiębiorca ma 
obowiązek powiadomić Prezesa UKE o standardowych środkach technicznych i organizacyjnych 
podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług oraz przekazu 
komunikatów, a w razie przekazania użytkownikom informacji o środkach ponadstandardowych, 
również o przekazaniu takiej informacji. Informacje są przekazywane zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Cyfryzacji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania 
informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, 
które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług11. We wzorze wymaga się wskazania 
danych identyfi kujących przedsiębiorcę, osób uprawnionych do składania Prezesowi UKE wy-
jaśnień dotyczących zgłaszanych informacji, przedstawienia opisu wpływu naruszenia na usługi 
oraz przekazania informacji o przyczynie naruszenia, o wpływie naruszenia na kluczowe para-
metry działalności przedsiębiorcy, a także informacji o podjętych działaniach zapobiegawczych, 
naprawczych i innych istotnych okolicznościach. Od czerwca 2019 r. UKE umożliwia przekazywa-
nie informacji poprzez Platformę Usług Elektronicznych UKE. Nowa funkcjonalność tej platformy 
uzupełnia dotychczasowy kanał przesyłania informacji za pomocą poczty elektronicznej poprzez 
Punkt Kontaktowy Prezesa UKE.

Odrębny obowiązek informacyjny dotyczy podjętych przez przedsiębiorcę telekomunikacyj-
nego działań w odniesieniu do użytkowników końcowych generujących zagrożenia w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i usług. Na podstawie art. 175c ust. 2 pt przedsiębiorca telekomunikacyjny 
jest zobowiązany do informowania Prezesa UKE o przypadkach eliminacji przekazu komunika-
tów zagrażających bezpieczeństwu sieci lub usług albo ich degradacji, a także o ograniczeniu lub 
przerwaniu świadczenia usługi telekomunikacyjnej w stosunku do zakończenia sieci, z którego 
wysyłane są takie komunikaty. 

Ponieważ funkcjonowanie sieci łączności elektronicznej i świadczenie usług ma kluczowe 
znaczenie dla całego systemu cyberbezpieczeństwa, przedsiębiorcy telekomunikacyjni są włą-
czeni w system notyfi kowania incydentów zagrażających cyberbezpieczeństwu. Ustawa o krajo-
wym systemie cyberbezpieczeństwa zapewniła poprzez nowelizację prawa telekomunikacyjnego 
mechanizm transmisji informacji o incydentach w zakresie cyberbezpieczeństwa przekazywanych 
przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Przepis art. 175a pt powierza Prezesowi UKE obo-
wiązek przekazania niektórych informacji otrzymywanych od przedsiębiorców telekomunikacyj-
nych do właściwego zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT). 
Potencjalnie, informacje przekazywane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych mogą trafi ać do 
wszystkich CSIRT przewidzianych ustawą. Ustawa ta powołała na poziomie krajowym CSIRT GOV 
11 DzU 2018, poz. 1831.
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prowadzony przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, CSIRT MON prowadzony przez 
Ministra Obrony Narodowej oraz CSIRT NASK prowadzony przez Naukową i Akademicką Sieć 
Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy. Przekazaniu do właściwego CSIRT podlegają 
informacje o zdarzeniach będących incydentami w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cy-
berbezpieczeństwa, czyli zgodnie z art. 2 pkt 5 tej ustawy – o zdarzeniach, które mają lub mogą 
mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo. Przepis art. 175a ust. 1a pt nakazuje prze-
kazywanie informacji o wszystkich incydentach, które Prezes UKE otrzyma, z tym że otrzymuje 
on jedynie informacje o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, które miało 
istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług. Ustalenie, które naruszenia stanowiące incydenty 
istotne powinny być powodem przekazania informacji, następuje z uwzględnieniem przepisów 
rozporządzenia wydanego na podstawie art. 175a ust. 2a pt. 

Informacja powinna być przekazana do właściwego CSIRT, a właściwość tę należy ustalić na 
podstawie przepisów art. 26 ust. 5–7 uksc. Przepisy te wskazują, że informacje pochodzące od 
największych przedsiębiorców telekomunikacyjnych powinny być przekazywane do CSIRT NASK, 
a niektórych przedsiębiorców do CSIRT MON. Zgodnie z art. 27 ust. 5 pkt 2 CRIRT MON koordy-
nuje obsługę incydentów zgłaszanych przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospo-
darczo-obronnym, w stosunku do których organem nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej. 
Wśród tych przedsiębiorców, wymienionych rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 listopada 2015 r. 
w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym12, którzy 
są nadzorowani przez MON, są również przedsiębiorcy telekomunikacyjnymi. Większość przed-
siębiorców telekomunikacyjnych wymienionych w tym rozporządzeniu podlega jednak nadzorowi 
ministra właściwego do spraw informatyzacji. Z tego powodu ich informacje o incydentach powin-
ny być kierowane do CSIRT NASK. Prezes UKE nie przekazuje informacji, które na podstawie 
art. 9 pt zostały zastrzeżone przez przedsiębiorcę jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przekazanie 
informacji powinno nastąpić w postaci elektronicznej, chyba że nie jest to możliwe. 

Sektorowy mechanizm informowania o incydentach z zakresu cyberbezpieczeństwa jest zhar-
monizowany z unijnym systemem gromadzenia danych o takich incydentach. Przepisy art. 175b pt 
implementują do krajowego porządku prawnego wymóg art. 13a ust. 3 dyrektywy ramowej na-
kazujący informowanie przez regulatora krajowego innych organów regulacyjnych w państwach 
członkowskich UE oraz ENISA o naruszeniach bezpieczeństwa sieci i usług. Przedsiębiorcy powinni 
zgłaszać krajowemu organowi regulacyjnemu naruszenia bezpieczeństwa mające znaczący wpływ 
na sieci lub usługi, natomiast krajowy organ regulacyjny powinien przekazywać takie informacje 
innym regulatorom oraz ENISA „w stosownych przypadkach”. Przepis art. 175b ust. 1 pt naka-
zuje przekazanie informacji o naruszeniach, jeżeli Prezes UKE uznaje charakter naruszenia za 
istotny. Należy jednak przypomnieć, że przedsiębiorcy informują Prezesa UKE o naruszeniach, 
które miały istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług. Mimo podobieństwa sformułowań, 
ocena istotności naruszenia dokonana przez przedsiębiorcę nie wiąże Prezesa UKE, który sa-
modzielnie dokonuje oceny czy informację o naruszeniu należy przekazać innym regulatorom 
oraz instytucjom UE. W 2017 roku z ponad trzystu przypadków naruszenia bezpieczeństwa i in-
tegralności sieci i usług zgłoszonych Prezesowi UKE, cztery przypadki ze względu na rozległość 
i czas trwania zostały zakwalifi kowane jako istotne, a informacje o nich przekazano do ENISA 
12 DzU poz. 1871 ze zm.
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w postaci sformalizowanego raportu13. W roku 2018 przekazano do ENISA informacje o dwóch 
incydentach14. 

Niewykonanie obowiązku zawiadomienia Prezesa UKE o naruszeniu bezpieczeństwa lub 
integralności sieci lub usług podlega karze pieniężnej na podstawie art. 209 ust. 1 pkt 271 pt, któ-
ry został dodany przepisami uksc. Do czasu tej zmiany kary pieniężne mogły być nakładane na 
podstawie ogólnego przepisu dotyczącego naruszeń obowiązku informacyjnego w stosunku do 
Prezesa UKE, czyli art. 209 ust. 1 pkt 1 pt. Wyodrębnienie działu VIIA „Bezpieczeństwo i integral-
ność sieci i usług telekomunikacyjnych” w ustawie – Prawo telekomunikacyjne oraz ustanowienie 
odrębnej sankcji dotyczącej wykonywania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiąz-
ków w zakresie cyberbezpieczeństwa podkreśla znaczenie tych obowiązków dla funkcjonowania 
sektora telekomunikacyjnego. 

V. Obowiązki w zakresie eliminowania zagrożeń dla sieci i usług
Przepisy art. 175c pt, oparte na odpowiednich rozwiązaniach prawa unijnego, stwarza-

ją podstawy do aktywnego przeciwdziałania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, pod 
kontrolą regulatora, zagrożeniom bezpieczeństwa i integralności sieci oraz usług wynikającym 
z przekazu komunikatów zagrażających tym dobrom. Działanie przedsiębiorcy może prowadzić 
do eliminacji przekazu komunikatu albo przerwania lub ograniczenia usługi telekomunikacyj-
nej służącej do wysyłania takich komunikatów. Ponieważ działania takie mogą ograniczać lub 
pozbawiać użytkowników sieci możliwości komunikowania, muszą być one utrzymane w grani-
cach wynikających z art. 1 ust. 3a dyrektywy ramowej. Zgodnie z tym postanowieniem, państwa 
członkowskie, stosując środki związane z dostępem użytkowników końcowych do sieci, usług 
i aplikacji, powinny respektować podstawowe prawa i wolności osób fi zycznych gwarantowane 
w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz w ogólnych 
zasadach prawa unijnego. Jeżeli jakikolwiek ze środków związanych z dostępem użytkowników 
końcowych poprzez sieć do usług i aplikacji mógłby ograniczyć te prawa lub wolności, można go 
zastosować wyłącznie wtedy, gdy jest odpowiedni, proporcjonalny i konieczny w demokratycznym 
społeczeństwie, a jego wdrożenie podlega odpowiednim gwarancjom proceduralnym zgodnym 
z Europejską konwencją i z ogólnymi zasadami prawa wspólnotowego, w tym z zasadą skutecznej 
ochrony sądowej i zasadą rzetelnego procesu. Środki takie można więc zastosować wyłącznie 
z należytym poszanowaniem zasady domniemania niewinności i prawa do prywatności. Należy 
zainteresowanym zagwarantować uprzednią rzetelną i bezstronną procedurę, uwzględniającą 
prawo wysłuchania, z zastrzeżeniem możliwości potrzeby ustanowienia w pilnych przypadkach 
odpowiednich warunków oraz zabezpieczeń proceduralnych. Gwarantuje się prawo do skutecznej 
kontroli sądowej w rozsądnym terminie.

Najbardziej stanowcze środki przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa sieci, usług oraz 
przekazu komunikatów przewidują przepisy art. 175c pt. Zastosowanie tych środków prowadzi 
do zaprzestania obsługi telekomunikacyjnej przekazów lub zakończeń sieci generujących zagro-
żenia. Z tego względu ust. 1 wymaga się, aby ich stosowanie było proporcjonalne i uzasadnione 
(Piątek, 2019, s. 1228). 

13 Sprawozdanie z działalności Prezesa UKE za 2017 r., https://bip.uke.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultaktualnosci/24/12/1/sprawozdanie_uke_za_2017.pdf.
14 Sprawozdanie z działalności Prezesa UKE za 2018 r., bip.uke.gov.pl › bip › 2019_07_04_sprawozdanie_roczne_uke_pl.
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Środek o charakterze incydentalnym, przewidziany w art. 175c ust. 1 pkt 1 pt polega na eli-
minacji przekazu komunikatu. Oznacza to, że przedsiębiorca po rozpoznaniu stanu zagrożenia 
związanego z konkretnym komunikatem zaprzestaje jego obsługi, w szczególności jego transmisji, 
przetwarzania lub przechowania, w zależności od rodzaju wykonywanej usługi telekomunikacyjnej. 
Eliminacja przekazu komunikatu oznacza zaprzestanie wszelkich czynności prowadzących do 
przekazania komunikatu do zakończenia sieci wskazanego przez nadawcę komunikatu. Środek 
ten może być zastosowany dopiero po nadaniu komunikatu przez użytkownika. Z art. 175c pt 
nie wynika obowiązek informowania użytkownika o eliminacji przekazu komunikatu, choć nie ma 
przeszkód prawnych, aby przedsiębiorca przekazał taką informację użytkownikowi. Może to za-
pobiec podejmowaniu podobnych działań w przyszłości. 

Drugi środek, o charakterze ciągłym, przewidziany w art. 175c ust. 1 pkt 2 pt, polega na prze-
rwaniu lub ograniczeniu świadczenia usługi telekomunikacyjnej na zakończeniu sieci. Środek ten 
dotyczy usług określonego rodzaju lub wszelkich usług świadczonych dla tego zakończenia sieci. 
Środek ten można zastosować w razie wysyłania z tego zakończenia komunikatów zagrażających 
bezpieczeństwu sieci lub usług. Działalność polegająca na wysyłaniu takich komunikatów musi 
mieć charakter względnie trwały. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do badania czy wysyłanie 
komunikatów stanowi umyślną działalność użytkownika. Przedsiębiorca nie jest także zobowią-
zany do wzywania użytkownika, aby zaprzestał wysyłania komunikatów, ale wymóg proporcjo-
nalności i zasadności reakcji przemawia za uprzednim wezwaniem użytkownika do zaprzestania 
takiej działalności. 

Działania wkraczające w możliwości komunikowania przez użytkowników sieci i usług podle-
gają kontroli Prezesa UKE. Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania 
Prezesa UKE o zastosowaniu środka eliminującego komunikaty albo przerywającego lub ogra-
niczającego usługę. Informacja powinna zostać przekazana nie później niż w ciągu 24 godzin 
od podjęcia środka. Przepis art. 175c ust. 2 pt wskazuje główne elementy powiadomienia, które 
powinno wskazywać zastosowany środek naprawczy oraz zidentyfi kowane zagrożenie. Ponadto 
celowa jest identyfi kacja wyeliminowanego komunikatu, zakończenia sieci, którego obsługę prze-
rwano lub ograniczono, a w miarę możliwości identyfi kacja użytkownika generującego zagrożenia. 

Prezes UKE może w drodze decyzji zakazać stosowania środków wskazanych przez przed-
siębiorcę. Przedsiębiorca przywraca obsługę zakończenia sieci oraz nie może blokować przekazu 
komunikatów, ze względu na te zagrożenia, które zostały zidentyfi kowane w związku z podjęciem 
interwencji. Zakaz stosowania środków powinien być utrzymany w granicach interwencji podjętej 
przez przedsiębiorcę. Zakaz nie dotyczy zagrożeń bezpieczeństwa lub integralności dla sieci lub usług 
w związku z wysyłką komunikatów o innym charakterze niż zidentyfi kowane w związku z wydaniem 
decyzji. Podjęcie środków eliminujących przekaz komunikatów lub prowadzących do przerwania lub 
ograniczenia obsługi w granicach wyznaczonych ustawą uchyla odpowiedzialność przedsiębiorcy 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi. W przypadku wydania decyzji Prezesa UKE 
zakazującej stosowania ograniczeń, abonent może dochodzić odpowiedzialności przedsiębiorcy. 

VI. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jako operator usług kluczowych
Dla oceny statusu przedsiębiorców telekomunikacyjnych w krajowym systemie cyberbez-

pieczeństwa istotna jest okoliczność, iż przedsiębiorca telekomunikacyjny ze względu na rodzaj 
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prowadzonej działalności może być jednocześnie operatorem usług kluczowych. Operatorzy 
tych usług wchodzą w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wykaz usług kluczowych 
zawarty w załączniku nr 1 do ustawy obejmuje w sektorze infrastruktura cyfrowa „Podmiot, który 
świadczy usługi DNS”. 

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni wykorzystują w swojej działalności serwery DNS w celu 
wykonania usług transmisji danych świadczonych swoim klientom. Ustawa o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa nie defi niuje pojęć związanych z usługą DNS, natomiast odpowiednie defi -
nicje zawiera dyrektywa NIS. Zgodnie z art. 4 pkt 14 dyrektywy NIS „system nazw domen (DNS)” 
oznacza „hierarchiczny rozproszony system nazw sieciowych, który odpowiada na zapytania 
o nazwy domen”. Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 15 tej dyrektywy „dostawca usług DNS” oznacza 
„podmiot, który świadczy w internecie usługi DNS”. 

Problem dotyczący zastosowania przepisów o świadczeniu usług DNS do przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych pojawił się już w trakcie prac nad projektem uksc, a następnie w związku 
z przygotowaniem rozporządzenia przewidzianego w art. 6 uksc. W ramach prac nad projektem 
ustawy Rada ds. Cyfryzacji wskazywała w uwagach, że „Podmiotem świadczącym usługi DNS jest 
prawie każdy dostawca internetu udostępniający swoje systemy rozwiązywania nazw klientom oraz 
każda kawiarnia udostępniająca swoim klientom bezpłatny dostęp do internetu (każdy router WiFi 
ma wbudowany serwer DNS)”. Minister Cyfryzacji wyjaśnił w związku z tym, że „O uznaniu dane-
go podmiotu za operatora usługi kluczowej decydować będą także progi ustalone na mocy art. 6”. 
Problem ponownie pojawił się w pracy nad rozporządzeniem ustalającym te progi. W ramach tych 
prac wskazywano, że bardzo wiele podmiotów świadczących usługi dostępu do Internetu zapewnia 
swoim klientom w ramach tej usługi również funkcje oparte na wykorzystaniu własnych serwerów 
DNS. Izby gospodarcze prowadzące działalność w dziedzinie telekomunikacji wskazywały, że usługi 
DNS są w praktyce świadczone przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a sama usługa jest 
elementem składowym albo towarzyszącym świadczeniu usługi telekomunikacyjnej. W związku 
z tym postulowano, aby ze względu na zakres i kompleksowość obowiązków dotyczących cyber-
bezpieczeństwa przewidzianych w ustawie Prawo telekomunikacyjne, wyłączenie z ustawy miało 
zastosowanie do przedsiębiorców telekomunikacyjnych również w przypadku świadczenia przez 
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego usługi autorytatywnego serwera DNS. Postulat ten został 
odrzucony przez Ministra Cyfryzacji, który wyjaśnił, że wyłączenie ustawowe dotyczy przedsiębior-
ców telekomunikacyjnych w zakresie, w jakim są objęci przepisami prawa telekomunikacyjnego. 
Natomiast podmioty, które będą świadczyć usługi w zakresie DNS mogą zostać uznane za opera-
tora usługi kluczowej niezależnie od tego, że są przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. 

Kwestia ta była rozpatrywana również na poziomie unijnym w związku z przyjęciem dyrekty-
wy NIS. W załączniku I do Komunikatu Komisji „Pełne wykorzystanie potencjału bezpieczeństwa 
sieci i informacji – zapewnienie skutecznego wdrożenia dyrektywy (UE) 2016/1148 w sprawie środ-
ków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych 
na terytorium Unii”15 wyjaśniono w punkcie 5.2. przypadek prowadzenia przez przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych m.in. działalności w zakresie DNS. W komunikacie stwierdzono, że wymogi 
w zakresie bezpieczeństwa i zgłaszania incydentów przewidziane w dyrektywie nie mają zastoso-
wania do dostawców, którzy podlegają wymogom art. 13a i 13b dyrektywy ramowej 2002/21/WE, 
15 COM(2017) 476 fi nal ANNEX 1.
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czyli przedsiębiorstw udostępniających publiczne sieci łączności lub świadczących publicznie dostęp-
ne usługi łączności elektronicznej. Jeżeli jednak to samo przedsiębiorstwo świadczy również usługi 
w zakresie DNS, to przedsiębiorstwo takie będzie podlegało wymogom w zakresie bezpieczeństwa 
i zgłaszania incydentów przewidzianym w dyrektywie NIS. Państwa członkowskie są zobowiązane 
przeprowadzić proces identyfi kacji zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy NIS i zidentyfi kować tych indy-
widualnych dostawców usług w zakresie DNS, którzy powinni zostać objęci wymogami dyrektywy 
NIS, gdyż spełniają kryteria przewidziane w art. 5 ust. 2 tej dyrektywy. 

Z powyższego wynika, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie są automatycznie wyłączeni 
z zakresu zastosowania dyrektywy NIS, a w konsekwencji z zakresu stosowania ustawy o cyber-
bezpieczeństwie, jeżeli świadczą usługi DNS w zakresie określonym dyrektywą NIS i przepisami 
krajowymi. Dlatego w każdym przypadku konieczne jest dokonanie oceny czy przedsiębiorca jest 
„podmiotem, który świadczy usługi DNS” w rozumieniu uksc, z uwzględnieniem znaczeń nadanych 
poszczególnym pojęciom w dyrektywie NIS. 

Z powołanych wyżej krajowych i unijnych aktów prawnych wynika, że wykorzystanie infra-
struktury DNS może następować w ramach działalności przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, 
jako element składowy usługi telekomunikacyjnej (usługi łączności elektronicznej). Wykorzystanie 
serwerów DNS przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w ramach własnej działalności polega-
jącej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych nie stanowi świadczenia usługi DNS. Informacje 
o naruszeniach bezpieczeństwa usług i sieci telekomunikacyjnych, które stanowią incydenty 
w odniesieniu do infrastruktury DNS eksploatowanej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego 
są przekazywane Prezesowi UKE, który przesyła je do właściwego CSIRT na zasadach określo-
nych ustawą – Prawo telekomunikacyjne. 

Przedsiębiorca telekomunikacyjny może jednak, poza swoją podstawową działalnością pole-
gającą na dostarczaniu sieci i świadczeniu usług telekomunikacyjnych, świadczyć również odręb-
nie usługę DNS. Przedsiębiorca telekomunikacyjnych jest w takim przypadku również dostawcą 
usług DNS. Z dyrektywy wynika, że powinno to być świadczenie samodzielne, zapewniane nie-
zależnie od usługi telekomunikacyjnej. Usługi tego rodzaju są świadczone i odrębnie rozliczane 
przez dostawców, na przykład na podstawie liczby obsłużonych zapytań. W świetle przepisów 
uksc oraz dyrektywy NIS może zatem wystąpić sytuacja, w której przedsiębiorca jest jednocześnie 
przedsiębiorcą telekomunikacyjnym oraz dostawcą usług DNS. Podmiot taki nie staje się jednak 
dostawcą usług DNS tylko z tego powodu, że w ramach działalności telekomunikacyjnej zapew-
nia swoim abonentom obsługę funkcji DNS za pomocą własnej infrastruktury. W konsekwencji, 
załącznik nr 1 do uksc w części dotyczącej „podmiotu, który świadczy usługi DNS” nie obejmuje 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy zapewniają funkcję DNS tylko swoim abonentom. 

Ocena dotycząca zastosowania przepisów uksc w zakresie świadczenia usługi DNS musi 
również uwzględnić przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie 
wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia 
usług kluczowych16. Rozporządzenie to w odniesieniu do podmiotu, który świadczy usługi DNS 
określa usługę kluczową jako „Prowadzenie autorytatywnego serwera DNS”, a próg istotności 
skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usługi kluczowej jako „minimalnie 100 tys. nazw 
domen, dla których serwer jest autorytatywny”. Prowadzenie serwera autorytatywnego dotyczy 
16 DzU 2018, poz. 1806.
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domeny w strefi e, nad którą dany serwer ma zarząd, a odpowiedzi na zapytania pochodzą bez-
pośrednio z bazy danych serwera. Odpowiedź przekazywana przez taki serwer wskazuje, że 
została uzyskana z serwera dokonującego bezpośredniego uwierzytelnienia poszukiwanej na-
zwy. Na podstawie art. 5 uksc oraz rozporządzenia w sprawie progów organ właściwy do spraw 
cyberbezpieczeństwa będzie wydawał decyzje o uznaniu określonego podmiotu za operatora 
usługi kluczowej. Ostatecznie zatem, o zaliczeniu konkretnego podmiotu do kategorii dostawców 
usług DNS przesądzi decyzja administracyjna. 

W związku ze wskazanymi wyżej przepisami należy uznać, iż jeżeli przedsiębiorca teleko-
munikacyjny obok zapewniania funkcji DNS swoim abonentom, świadczy dodatkowo w Internecie 
usługę DNS spełniającą wymagania określone rozporządzeniem (autorytatywny charakter informacji 
DNS) oraz przekraczającą próg określony rozporządzeniem (minimalnie 100 tys. domen), to taka 
działalność powinna być uznana za świadczenie usługi kluczowej i przedsiębiorca telekomunika-
cyjny świadczący taką usługę będzie podlegał przepisom uksc niezależnie od tego, że do jego 
działalności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych będą miały zastosowanie przepisy 
art. 175–175e prawa telekomunikacyjnego (Besiekierska, 2019, art. 1, Nb. 11). Potwierdza to sta-
nowisko Ministerstwa Cyfryzacji, które stwierdza w przypadku, gdy przedsiębiorca telekomunika-
cyjny zostanie uznany za operatora usługi kluczowej w sektorze infrastruktury cyfrowej, wówczas 
będzie podlegał regulacjom uksc. Uznanie przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego za operatora 
usługi kluczowej w rozumieniu uksc, pociąga za sobą realizację obowiązków wynikających z tej 
ustawy w całej rozciągłości (w tym także w odniesieniu do wymogów dotyczących bezpieczeństwa 
i zgłaszania incydentów w zakresie świadczonej usługi kluczowej)17. Należy podzielić wyrażony 
w literaturze pogląd, iż dyrektywa NIS nie miała na celu uszczegółowienia przepisów dotyczących 
sieci i usług łączności elektronicznej, lecz objęcie regulacjami w zakresie cyberbezpieczeństwa 
grupy innych podmiotów, mających istotne znaczenie z uwagi na świadczone usługi lub posiadaną 
infrastrukturę (Rojszczak, 2018, s. 206). W praktyce podmioty te mogą jednocześnie prowadzić 
działalność w zakresie dostarczania sieci i usług telekomunikacyjnych. 
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Streszczenie
W artykule autor przedstawia zagadnienie odpowiedzialności dostawców usług cyfrowych za 
naruszenie zasad cyberbezpieczeństwa. Omówione zostały obowiązki dostawców usług cyfro-
wych wynikające z przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w kontekście 
ochrony użytkowników oraz sankcje, jakie grożą dostawcom usług cyfrowych na gruncie tej 
regulacji. Poruszona została kwestia ochrony użytkowników usług cyfrowych z perspektywy 
przepisów ochrony danych osobowych oraz sankcje wynikające z tych regulacji. Autor ana-
lizuje również szczególną odpowiedzialność dostawców usług cyfrowych względem konsu-
mentów.

Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo; użytkownik; dostawca usług cyfrowych; techniczne i or-
ganizacyjne środki bezpieczeństwa; dane osobowe.

JEL: K23, K24

I. Wprowadzenie
Na obecnym etapie rozwoju sektora usług elektronicznych, zapewnienie cyberbezpieczeństwa 

stanowi jeden z podstawowych elementów budowania zaufania do cyfrowej struktury gospodarki 
oraz usług publicznych. Dostawcy usług cyfrowych nie zawsze przywiązują do tego zagadnienia 
należyta wagę i nawet presja ze strony użytkowników nie zawsze prowadzi do wymiernych efektów 
w postaci zwiększonego poziomu cyberbezpieczeństwa (Rojszczak, 2018, s. 304). Regulacje na 

* Autor jest radcą prawnym oraz Zastępcą Dyrektora w Departamencie Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji. 



4343  Tomasz Proć            O dpowiedzialność dostawcy usług cyfrowych w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 2(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.9.3

poziomie unijnym (przede wszystkim dyrektywa NIS1) oraz w Polsce (przede wszystkim uksc2) 
nakładają na dostawców usług cyfrowych obowiązki związane z zapewnieniem cyberbezpie-
czeństwa na etapach zarówno analizy ryzyka (zapobieganie incydentom), jak i raportowania już 
zaistniałych incydentów. 

Działalność obejmująca zapobieganie incydentom jest szczególnie istotna z punktu wi-
dzenia użytkowników. W najlepiej pojmowanym interesie użytkowników dostawcy usług cyfro-
wych powinni podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze, zanim dojdzie do incydentu 
cyberbezpieczeństwa. 

Ustawodawca nałożył na dostawców usług cyfrowych obowiązki związane z wdrożeniem od-
powiednich środków bezpieczeństwa. Skuteczna egzekucja przedmiotowych obowiązków przez 
właściwe organy przyczyni się do ich pełnego wdrożenia. W szczególności głębszych rozważań 
wymaga ustalenie, jakie sankcje grożą dostawcom usług cyfrowych za naruszenie zasad cyber-
bezpieczeństwa wskazanych w UKSC. 

W zakresie zapobiegania incydentom oraz w zakresie obowiązku stosowania odpowied-
nich środków bezpieczeństwa system cyberbezpieczeństwa znajduje wiele punktów stycznych 
z przepisami ochrony danych osobowych, które nakazują stosowanie odpowiednich technicznych 
i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. Ustalenie możliwej podstawy prawnej odpowiedzial-
ności dostawcy usług cyfrowych w związku z niedopełnieniem obowiązku zapewnienia właści-
wego poziomu cyberbezpieczeństwa (w tym niewynikającego z UKSC) doprowadzi do wzrostu 
świadomości dostawców za nierealizowanie ustawowych obowiązków. 

II. Użytkownik usług cyfrowych
Usługi cyfrowe są to usługi świadczone drogą elektroniczną wskazane w załączniku nr 2 

do uksc, czyli: 
1) internetowa platforma handlowa, 
2) usługa przetwarzania w chmurze oraz 
3) wyszukiwarka internetowa. 

Katalog ten odpowiada katalogowi usług cyfrowych zdefi niowanemu w dyrektywie NIS. Usługa 
przetwarzania w chmurze oznacza usługę umożliwiającą dostęp do skalowalnego i elastycznego 
zbioru zasobów obliczeniowych do wspólnego wykorzystywania przez wielu użytkowników. 

Wyszukiwarka internetowa to usługa, która umożliwia użytkownikom wyszukiwanie wszyst-
kich stron internetowych lub stron internetowych w danym języku za pomocą zapytania przez 
podanie słowa kluczowego, wyrażenia lub innego elementu, przedstawiającą w wyniku odnośniki, 
odnoszące się do informacji związanych z zapytaniem. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z mo-
tywem (16) dyrektywy NIS defi nicja wyszukiwarki internetowej nie powinna obejmować funkcji 
wyszukiwania, które ograniczają się do treści na konkretnej stronie internetowej, bez względu 
na to czy funkcja wyszukiwania jest zapewniana przez wyszukiwarkę zewnętrzną. Nie powinna 
również obejmować usług online, które porównują cenę poszczególnych produktów lub usług 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6.07.2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bez-
pieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz.Urz. UE L Nr 194, s. 1); dalej: dyrektywa NIS.
2 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (DzU 2018, poz. 1560 ze zm.); dalej: ustawa o krajowym systemie cyber-
bezpieczeństwa lub uksc.
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różnych przedsiębiorców handlowych, a następnie przekierowują użytkownika do preferowanego 
przedsiębiorcy handlowego, aby tam dokonał zakupu produktu. 

Z kolei internetowa platforma handlowa jest to usługa, która umożliwia konsumentom lub 
przedsiębiorcom zawieranie umów drogą elektroniczną z przedsiębiorcami na stronie internetowej 
platformy handlowej albo na stronie internetowej przedsiębiorcy, który korzysta z usług świadczo-
nych przez internetową platformę handlową. W doktrynie zwrócono uwagę, że defi nicja ta może 
rodzić problemy interpretacyjne (Kruk, 2019). Aby ją prawidłowo zinterpretować należy wskazać 
na motyw (15) dyrektywy NIS, który wskazuje, że internetowa platforma handlowa umożliwia kon-
sumentom i przedsiębiorcom handlowym zawieranie umów sprzedaży lub umów o świadczenie 
usług online z przedsiębiorcami handlowymi i jest ostatecznym miejscem zawierania tych umów. 
W przypadku gdy możliwe jest ostateczne zawarcie umowy, nie powinna ona obejmować usług 
online, które spełniają wyłącznie funkcję pośredniczącą wobec usług stron trzecich. Nie powin-
na zatem obejmować usług online, które porównują cenę poszczególnych produktów lub usług 
różnych przedsiębiorców handlowych, a następnie przekierowują użytkownika do preferowanego 
przedsiębiorcy handlowego w celu zakupu produktu. Ponadto, dyrektywa NIS wskazuje, że sklepy 
z aplikacjami, które działają jako sklepy internetowe, umożliwiające cyfrową dystrybucję aplikacji 
lub oprogramowania stron trzecich, należy traktować jako rodzaj internetowej platformy handlo-
wej. Interpretacja pojęcia „usług cyfrowych” zgodnie z uwzględnieniem postanowień motywów 
dyrektywy NIS wyraźnie ogranicza kategorie podmiotów prowadzących działalność w świecie 
cyfrowym regulowane w uksc. 

Zgodnie z art. 17 uksc dostawcą usług cyfrowych może być osoba prawna albo jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej albo przedstawiciela mającego jednostkę organizacyjną na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, świadcząca usługę cyfrową, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców i ma-
łych przedsiębiorców3. 

W uksc pojęcie „użytkownika” nie jest bezpośrednio zdefi niowane. Najczęściej używane 
jest ono w opisie kryteriów oceny incydentu mającego wpływ na cyberbezpieczeństwo4. Ustawa 
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, jak również dyrektywa NIS nie wskazują wprost 
katalogu podmiotów, które mogą być użytkownikami. Analiza kategorii usług objętych defi nicją 
usług cyfrowych wskazuje, że katalog podmiotów, które mogą być użytkownikami może być 
bardzo szeroki i obejmować m.in. osoby fi zyczne będące konsumentami, osoby fi zyczne korzy-
stające z usług cyfrowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również inne 
niż osoby fi zyczne, podmioty, w tym osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą lub jej 
nieprowadzące oraz organy administracji państwowej. Katalog użytkowników usług cyfrowych 
jest bardzo szeroki i może zmieniać się wraz ze zmieniającymi się przepisami. Podsumowując, 
użytkownika usług cyfrowych należy rozumieć jako każdy podmiot (w tym osobę fi zyczną) korzy-
stający z usług cyfrowych. 

3 Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6.03.2018 – Prawo przedsiębiorców (DzU poz. 646 i 1479).
4 Por. art. 6 pkt 2 uksc, art. 11 ust. 4 pkt 1 uksc i akty wykonawcze wydane na ich podstawie, art. 12 ust. 4 pkt 1 uksc.
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III. Obowiązki dostawcy usług cyfrowych względem użytkownika
Regulacje cyberbezpieczeństwa nakładają na dostawców usług cyfrowych szereg obowiąz-

ków. Obowiązki można podzielić na dwie kategorie:
1) związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa; 
2) związane z zaistnieniem incydentu. 

Obydwie kategorie obowiązków, pomimo ich rozłącznego charakteru wynikającego z istoty 
obowiązków, są z sobą bezpośrednio powiązane: z jednej strony, niewypełnienie obowiązków 
związanych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa zwiększa prawdopo-
dobieństwo (ryzyko) wystąpienia incydentu, z drugiej – wystąpienie incydentu implikuje wątpliwości 
czy dostawca usług cyfrowych prawidłowo zapewnił odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa. 

Do obowiązków związanych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa 
należy zaliczyć w szczególności obowiązki wskazane w art. 17 ust. 2 uksc, tj. podejmowanie właś-
ciwych i proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych w celu zarządzania ryzykiem, 
na jakie narażone są systemy informacyjne wykorzystywane do świadczenia usługi cyfrowej. 
Środki te powinny uwzględniać: 
1) bezpieczeństwo systemów informacyjnych i obiektów;
2) postępowanie w przypadku obsługi incydentu;
3) zarządzanie ciągłością działania dostawcy w celu świadczenia usługi cyfrowej;
4) monitorowanie, audyt i testowanie;
5) najnowszy stan wiedzy, w tym zgodność z normami międzynarodowymi, o których mowa 

w rozporządzeniu wykonawczym 2018/151.
Katalog środków technicznych i organizacyjnych został doprecyzowany w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) 2018/1515. Środki wskazane w tym rozporządzeniu oraz w wyliczeniu 
w art. 17 ust. 2 uksc mają charakter otwarty i przede wszystkim nie wskazują konkretnych rozwią-
zań technologicznych. Rozwiązanie takie jest podobne do rozwiązania przyjętego w regulacjach 
ochrony danych osobowych6. Zgodnie z RODO7, administratorzy oraz podmioty przetwarzające 
powinny wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne – uwzględniając stan wiedzy 
technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko 
naruszenia praw lub wolności osób fi zycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wa-
dze zagrożenia. Jest to praktyczne wprowadzenie koncepcji risk-based approach, tj. podejścia 
opartego na ryzyku. Jak wskazuje się w literaturze, metoda ta polega na stosowaniu środków 
adekwatnych do zlokalizowanych zagrożeń, nie zaś standardowych rozwiązań wdrażanych 
bez analizy konkretnych procesów przetwarzania. Zastosowanie tej zasady ma też ten skutek, 
że RODO nie wprowadza żadnych standardowych rozwiązań, w tym ustandaryzowanej doku-
mentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych (z nielicznymi wyjątkami) (Litwiński, 2018, 
komentarz do art. 24 RODO). Co więcej, doktryna wskazuje, że nie jest celem regulacji ochrony 

5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/151 z dnia 30.01.2018 ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/1148 w odniesieniu do dalszego doprecyzowania elementów, jakie mają być uwzględnione przez dostawców usług cyfrowych w za-
kresie zarządzania istniejącymi ryzykami dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, oraz parametrów służących do określenia, czy incydent 
ma istotny wpływ z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.Urz. UE L Nr 26, s. 48); dalej: rozporządzenie wykonawcze 2018/151. 
6 Art. 24 oraz art. 32 RODO.
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych); dalej: RODO.
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danych osobowych wyeliminowanie ryzyka w pełni, czego uczynić się nie da, a jedynie wdrożenie 
rozwiązań technicznych i organizacyjnych odpowiednich i proporcjonalnych, przy uwzględnieniu 
ocenianych kryteriów (Bielak-Jomma i Lubasz, 2018, komentarz do art. 32). Innymi słowy, kry-
terium skuteczności stosowanych środków bezpieczeństwa nie jest wskazane w art. 24 i art. 32 
ust. 1 RODO. Koncepcja risk-based approach została również wyrażona w art. 3 uksc wskazują-
cym, że celem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa jest zapewnienie bezpieczeństwa, w tym 
przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących 
do świadczenia tych usług. 

Przepisy dotyczące usług cyfrowych w uksc nakazują zarządzanie ryzykiem (art. 17 ust. 2 uksc), 
co z defi nicji (art. 2 pkt 19 uksc) oznacza, że ryzyko powinno zostać uprzednio oszacowane8. 
Wskazuje się, że przymiotnik „odpowiedni” oznacza, że nie jest możliwa budowa w stu procentach 
odpornego systemu. Zawsze jest to proces, który pozwala osiągnąć w danym okresie pewien 
poziom bezpieczeństwa. Wysokość tego poziomu musi być określona przez oszacowanie ryzyka 
w danej organizacji (Dysarz, 2019, Komentarz do art. 3). 

Wydaje się zatem, że rozważania doktryny w zakresie ustalenia ryzyka opracowane na grun-
cie RODO można odpowiednio przenieść na regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa. 

Drugą kategorią obowiązków są regulacje związane z obsługą incydentu. Dostawcy usług cy-
frowych są obowiązani do podjęcia działań umożliwiających wykrycie, rejestrowanie, analizowanie 
oraz klasyfi kowanie incydentów (art. 18 ust. 1 pkt 1 uksc), a następnie obsługę incydentu (art. 18 
ust. 1 pkt 2–7 uksc). Należy zwrócić uwagę, że wśród obowiązków dostawcy usług cyfrowych 
jest usuwanie podatności zidentyfi kowanych w trakcie koordynacji obsługi incydentu poważnego, 
istotnego lub krytycznego przez właściwy CSIRT9, a właściwy CSIRT wystąpił do organu właś-
ciwego do spraw cyberbezpieczeństwa z wnioskiem o wezwanie operatora usługi kluczowej lub 
dostawcy usługi cyfrowej, aby w wyznaczonym terminie usunął podatności, które doprowadziły 
lub mogłyby doprowadzić do incydentu poważnego, incydentu istotnego lub krytycznego (art. 18 
ust. 1 pkt 6 uksc w zw. z art. 32 ust. 2 uksc). 

IV. Kontrola dostawcy usług cyfrowych
Dostawcy usług cyfrowych są nadzorowani przez organy właściwe do spraw cyberbezpieczeń-

stwa w zakresie spełniania wymogów bezpieczeństwa świadczonych przez nich usług cyfrowych 
określonych w rozporządzeniu wykonawczym 2018/151 oraz wykonywania wynikających z ustawy 
obowiązków dotyczących zgłaszania incydentów istotnych. W tym zakresie organ właściwy do 
spraw cyberbezpieczeństwa może przeprowadzać kontrole (art. 53 ust. 2 pkt 2 uksc). 

Przepis szczególny (art. 53 ust. 3 uksc) wskazuje, że kontrola wobec dostawcy usług cyfro-
wych może zostać przeprowadzona dopiero po uzyskaniu dowodu, że dostawca usług cyfrowych 
nie spełnia wymogów określonych w rozporządzeniu wykonawczym 2018/151 lub nie wykonuje 
wynikających z ustawy obowiązków dotyczących zgłaszania incydentów istotnych (Banasiński, 
2018, s. 159). Przyjęte w uksc rozwiązanie, ograniczające możliwość wszczęcia kontroli, odpo-
wiada motywowi (60) oraz postanowieniom art. 17 ust. 1 dyrektywy NIS i jest zgodne z intencją 

8 Por. art. 20 uksc w zw. z art. 13 ust. 1 uksc, zgodnie z którymi dostawca usług cyfrowych może przekazywać do właściwego CSIRT informacje obej-
mujące m.in. szacowanie ryzyka. 
9 Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działający na poziomie krajowym.
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ustawodawcy europejskiego. Przedmiotowe rozwiązanie ma negatywny impakt na postawę pod-
miotów zobowiązanych do wdrażania obowiązków wynikających z uksc.

Do kontroli przestrzegania przepisów uksc przez dostawców usług cyfrowych będącymi 
przedsiębiorcami stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców10, do niebę-
dącymi przedsiębiorcami stosuje się zaś przepisy ustawy o kontroli w administracji rządowej11 
określające zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

Kontrola kończy się sporządzeniem protokołu kontroli, który zawiera (art. 58 ust. 2 uksc):
1) wskazanie nazwy albo imienia i nazwiska oraz adresu podmiotu kontrolowanego;
2) imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany oraz nazwę organu reprezen-

tującego ten podmiot;
3) imię i nazwisko, stanowisko oraz numer upoważnienia osoby prowadzącej czynności kontrolne;
4) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
5) określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
6) opis stanu faktycznego ustalonego w toku kontroli oraz inne informacje mające istotne 

znaczenie dla przeprowadzonej kontroli, w tym zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych 
nieprawidłowości;

7) wyszczególnienie załączników.
Przed podpisaniem protokołu kontroli, dostawca usług cyfrowych w terminie 7 dni od dnia 

przedstawienia mu go do podpisu, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do protokołu. 
Jeżeli na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie kontroli oraz zgromadzonych w postępo-

waniu kontrolnym organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa uzna, że mogło dojść do naru-
szenia przepisów uksc przez podmiot kontrolowany, przekazuje zalecenia pokontrolne dotyczące 
usunięcia nieprawidłowości. Zalecenia nie są nakładane w toku postępowania administracyjnego, 
chociaż brakuje przepisu szczególnego wyłączającego stosowanie KPA12. Art. 59 ust. 2 uksc 
wskazuje, że od zaleceń pokontrolnych nie przysługują środki odwoławcze. Jak słusznie wskazu-
je się w doktrynie (Wąsowicz, 2019), wyłączenie środków odwoławczych nie jest równoznaczne 
z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Dostawca usług cyfro-
wych, działając na podstawie art. art. 3 § 2 pkt 4 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi13 może złożyć skargę do właściwego sądu administracyjnego. Podmiot kon-
trolowany ma obowiązek poinformowania organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa 
o sposobie wykonania zaleceń. 

V. Kary pieniężne nakładane na dostawców usług cyfrowych
W ramach nadzoru, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 2 lit. b) uksc, organ właściwy do spraw 

cyberbezpieczeństwa nakłada na operatorów usług cyfrowych kary pieniężne. 
Polski ustawodawca zdecydował się na ograniczenie katalogu kar nakładanych na dostawców 

usług cyfrowych. Katalog przewinień, za który może zostać nałożona kara administracyjna jest wą-
ski. Zgodnie z art. 73 uksc kary pieniężne mogą być nakładane na dostawców usług cyfrowych za:

10 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. DzU 2019, poz. 1292, 1495), Rozdział 5. Ograniczenia Kontroli Działalności Gospodarczej.
11 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (DzU Nr 185, poz. 1092 ze zm.).
12 Por. art. 7 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 30 sierpnia 2019 r.) (DzU 2019, poz. 1781).
13 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. z dnia 22 listopada 2019 r.) (DzU 2019, poz. 2325).
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1) niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4 uksc, czyli obowiązku zgło-
szenia istotnego incydentu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu 
wykrycia do właściwego CSIRT;

2) niewykonane obowiązku, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 uksc, czyli obowiązku zapew-
nienia obsługi incydentu istotnego i incydentu krytycznego we współpracy z właściwym CSIRT, 
przekazując niezbędne dane, w tym dane osobowe lub

3) nieusunięcia podatności, która została zidentyfi kowana w trakcie koordynacji obsługi incy-
dentu poważnego, incydentu istotnego lub krytycznego przez właściwy CSIRT, a właściwy 
CSIRT wystąpił do organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa z wnioskiem o wezwa-
nie operatora usługi kluczowej lub dostawcy usługi cyfrowej, aby w wyznaczonym terminie 
usunął podatności, które doprowadziły lub mogłyby doprowadzić do incydentu poważnego, 
incydentu istotnego lub krytycznego, zgodnie z art. 32 ust. 2 uksc. 
Kary pieniężne nakładane na dostawców usług cyfrowych związane są zatem wyłącznie z sy-

tuacjami, w których już doszło do incydentu i de facto niewypełnienia obowiązków informacyjnych 
(sprawozdawczych) lub nieusunięcia podatności zidentyfi kowanej podczas obsługi incydentu. 
Można zauważyć, że art. 21 dyrektywy NIS uprawnia polskiego ustawodawcę do wprowadzenia 
sankcji również za naruszenia przepisów nakładających obowiązki związane z zapewnieniem 
odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa 
jest obowiązany do nałożenia kary (kara nie jest fakultatywna) (Radoniewicz, 2019, komentarz do 
art. 74), na co wyraźnie wskazuje brzmienie art. 73 uksc (z wyjątkiem sytuacji, gdy podmiot za-
przestał wprawdzie naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę, jednakże organ właściwy 
do spraw cyberbezpieczeństwa uzna, że czas trwania, zakres lub skutki naruszenia przemawiają 
za nałożeniem kary (Banasiński, 2018, s. 171). Odwrotnym przykładem rozróżnienia kar obligato-
ryjnych oraz fakultatywnych jest art. 209 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy – Prawo telekomunikacyjne14. 

Zwraca uwagę niekonsekwencja art. 53–59 oraz art. 73 uksc. Pomimo możliwości przepro-
wadzenia kontroli dostawcy usług cyfrowych oraz wydania zaleceń pokontrolnych, które dostawca 
usług cyfrowych jest obowiązany wykonać, brak ich wykonania nie jest wprost sankcjonowany. 

Regulacje krajowego systemu cyberbezpieczeństwa wyraźnie przedstawiają optykę regulacji 
dostawców usług cyfrowych oraz zapobiegania występowaniu incydentów z widokiem na przy-
szłość. Wymagania zapewnienia cyberbezpieczeństwa bez związku z konkretnym incydentem 
wobec dostawców usług cyfrowych są obniżone, co było świadomym wyborem ustawodawcy 
europejskiego. 

VI. Ochrona osób fi zycznych (RODO)
Naruszenie zasad cyberbezpieczeństwa przez dostawców usług cyfrowych, w szczególności 

obowiązków w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa często, lecz 
nie zawsze, może wiązać się z naruszeniem zasad ochrony danych osobowych. Uzależnione to 
jest okoliczności czy dostawca usług cyfrowych w ramach świadczonych usług cyfrowych prze-
twarza dane osobowe. Należy pamiętać, że pojęcie „danych osobowych” jest bardzo szerokie 

14 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. z dnia 9 grudnia 2019 r.) (DzU 2019, poz. 2460 ze zm.).
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i obejmuje różnego rodzaju informacje, które dotyczą konkretnej osoby. Mogą to być informacje, 
które identyfi kują osobę, informacje, które odnoszą się do jej cech lub statusu osobistego lub 
informacje o charakterze rzeczowym (Fajgielski, 2018, s. 17; podobnie: Lubasz, 2018, s. 170). 

Jak zostało wyżej wskazane, administrator danych osobowych oraz podmiot przetwarzający 
jest obowiązany do wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpie-
czeństwa, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kon-
tekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fi zycznych o różnym 
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.Obowiązki wynikające z RODO obejmują 
m.in. zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i od-
porności systemów i usług przetwarzania (art. 32 ust. 1 RODO). Zwraca uwagę, że obowiązek 
ten w znacznym stopniu odpowiada defi nicji cyberbezpieczeństwa (art. 2 pkt 4 uksc), zgodnie 
z którą cyberbezpieczeństwo to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające 
poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi 
usług oferowanych przez te systemy15. Stąd wynika wniosek o podobieństwie obowiązków wyni-
kających z RODO oraz uksc (Taczkowska-Olszewska, Chałubińska-Jentkiewicz i Nowikowska, 
2019, cz. III rozdz. II). 

Na gruncie przepisów ochrony danych osobowych Prezes UODO jest podmiotem uprawnio-
nym do przeprowadzenia kontroli stosowania przez administratora oraz podmiot przetwarzający 
odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. 

Naruszenie obowiązków związanych z zapewnieniem odpowiednich środków bezpieczeń-
stwa jest na gruncie RODO samodzielną okolicznością nałożenia ewentualnej kary pieniężnej, 
niezależnie od tego czy niezapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa w konsekwencji 
doprowadziło do utraty poufności, integralności lub dostępności danych osobowych (art. 83 ust. 4 
lit. a) RODO), czy też nie: odpowiedzialność administratora oraz podmiotu przetwarzającego za 
niewdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa jest uniezależniona od ewentualnego wy-
stąpienia skutku w postaci np. utraty poufności danych. Utrata poufności danych wiązać się bę-
dzie z zwiększeniem górnej granicy kary (por. art. 83 ust. 2 lit d) oraz art. 83 ust. 5 lit. a) RODO). 

Należy również zwrócić uwagę na art. 82 RODO. Zgodnie z art. 82 ust. 1 RODO każda osoba, 
która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia niniejszego rozporzą-
dzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za 
poniesioną szkodę. W konsekwencji, jeżeli dojdzie do incydentu (w rozumieniu uksc) związane-
go z naruszeniem poufności, dostępności lub integralności przetwarzanych danych osobowych, 
podmiot danych może zwrócić się do dostawcy usług cyfrowych o odszkodowanie. 

Z powyższego wyraźnie wynika przenikanie się regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa 
oraz ochrony danych osobowych. Jednoznacznie należy stwierdzić, że na gruncie regulacji ochrony 
danych osobowych dostawcy usług cyfrowych odpowiadają niezależnie od regulacji uksc. 

Rozważenia wymaga czy obowiązki nałożone na dostawców usług cyfrowych w uksc oraz 
w rozporządzeniu wykonawczym 2018/151 powinny być brane pod uwagę podczas ustalania właś-
ciwego środka naprawczego (art. 58 ust. 2 RODO), w tym nakładania kary pieniężnej. Przepisy 
wprost nie odpowiadają na to pytanie. Wydaje się, że mając na uwadze wyżej opisane podo-
bieństwo w zakresie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa pomiędzy RODO a uksc, 
15 Podobnie defi nicja „bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych” w art. 4 pkt 2 dyrektywy NIS.
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okoliczność ta może mieć wpływ na analizę przesłanki oceny stopnia odpowiedzialności admini-
stratora lub podmiotu przetwarzającego za ewentualną wadliwość przygotowania odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych i wdrożonych przez nich na mocy art. 25 i 32 RODO 
(art. 82 ust. 1 lit. d) RODO). Z kolei analiza przesłanki obowiązku oceny wszelkich innych ob-
ciążających lub łagodzących czynników mających zastosowanie do okoliczności sprawy (art. 82 
ust. 1 lit. k) RODO) wskazuje, że organ nadzorczy powinien wziąć pod uwagę również inne niż 
wynikające z przepisów ochrony danych osobowych obowiązki związane z zapewnieniem bez-
pieczeństwa przetwarzania, a za takie można uznać obowiązki związane z zapewnieniem cyber-
bezpieczeństwa. W szczególności wszelkie dodatkowe obowiązki mogą być istotnym czynnikiem 
ustalenia czy organ nadzorczy zastosuje środek nadzorczy „upomnienie”, czy nałoży karę pie-
niężną. Pamiętać jednak należy, że Prezes UODO nie ma uprawnień do kontroli przestrzegania 
przez dostawców usług cyfrowych przestrzegania uksc. 

VII. Usługi cyfrowe jako usługi świadczone drogą elektroniczną 
na rzecz konsumentów

Zgodnie z defi nicją w uksc, usługą cyfrową jest usługa świadczona drogą elektroniczną oraz 
wymieniona w załączniku 2 do uksc (Lewoszewski, 2019, s. 75). Usługa świadczona drogą elek-
troniczną jest to usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron poprzez przekaz danych 
na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elek-
tronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest 
w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu 
ustawy – Prawo telekomunikacyjne (art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicz-
ną16). Niezależnie zatem od odpowiedzialności wynikającej z uksc oraz RODO, dostawca usługi 
cyfrowej ponosi odpowiedzialność określoną w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

W ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną konsekwentnie uregulowano, że „swo-
boda świadczenia usług drogą elektroniczną może zostać ograniczona, jeżeli jest to niezbęd-
ne ze względu na ochronę zdrowia, obronność, bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo 
publiczne” (art. 3b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Ograniczenie to znalazło 
odzwierciedlenie m.in. właśnie w przepisach uksc względem usług cyfrowych. Wskazuje się, że 
celem przedmiotowej regulacji jest wdrożenie mechanizmów służących zapobieganiu i wczesne-
mu wykrywaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz właściwemu postępowaniu 
w przypadku stwierdzonych incydentów oraz powszechną edukację społeczną i specjalistycz-
ną w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP, również względem podmiotów niepublicznych 
(Chałubińska-Jentkiewicz i Taczkowska-Olszewska, 2019, komentarz do art. 3b). Innymi słowy, 
usługodawcy usług świadczonych drogą elektroniczną są obowiązani stosować przepisy szcze-
gólne w zakresie bezpieczeństwa określone w uksc. 

Usługi cyfrowe, jeżeli są świadczone na rzecz konsumentów, podlegają obowiązkom infor-
macyjnym określonym w art. 12 ustawy o prawach konsumenta17. Przepisy te nie zobowiązują 
dostawców usług do informowania o bezpieczeństwie świadczonych usług lub wręcz zapew-
niania, że świadczone usługi są bezpieczne. Brak obowiązku zapewnienia o bezpieczeństwie 

16 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. DzU 2019, poz. 123).
17 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. DzU 2019, poz. 134).
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świadczonych usług jest spójny z obowiązkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpie-
czeństwa świadczonych usług, a bezpieczeństwa zupełnego (co jak wyżej zostało zauważone, 
jest faktycznie niewykonalne). 

Analizując pozycję dostawcy usług cyfrowych względem konsumenta należy rozważyć czy do-
stawca usług cyfrowych może ograniczyć odpowiedzialność względem konsumenta za stosowanie 
nieodpowiednich środków bezpieczeństwa oraz czy postanowienia umowne ograniczające odpo-
wiedzialność nie są klauzulą abuzywną. W wyroku z dnia 1 lipca 2010 r. sygn. XVII AmC 1006/09 
Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone 
postanowienia wzorca umowy wyłączające odpowiedzialność dostawcy usługi za „techniczne 
błędy programu, ingerencje osób trzecich, utraty danych przy użyciu karty z PIN-em przez osoby 
trzecie”. Jednym z argumentów podniesionych przez Sąd było wskazanie, że, opierając się na 
przepisach ochrony danych osobowych, na organizatorze ciąży szczególny obowiązek stosowa-
nia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę odpowiednią do zagrożeń. 
W konsekwencji Sąd uznał, że klauzula jest sprzeczna z dobrymi obyczajami (art. 385 § 1 ustawy 
– Kodeks cywilny18) i narusza uzasadnione interesy konsumentów, odpowiednia klauzula zosta-
ła zaś wpisana do Rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK19. Do 
Rejestru klauzul niedozwolonych został szereg innych postanowień, wyłączających odpowiedzial-
ność za np.: utratę danych lub korzystanie z konta przez osoby trzecie. Wydaje się, że ewentu-
alna próba wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług cyfrowych również będzie stanowić 
niedozwolone klauzule abuzywne, w szczególności, że, podobnie jak w przywołanym orzeczeniu 
Sądu Okręgowego, na dostawcach usług cyfrowych ciąży szczególny obowiązek zapewnienia 
bezpieczeństwa świadczenia usług. 

Należy również rozważyć przepisy ustawy – Kodeks cywilny oraz przepisy dotyczące od-
powiedzialności producenta za produkt niebezpieczny. Stosownie do art. 4491 ustawy – Kodeks 
cywilny, kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebez-
pieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt. Za produkt zaś na-
leży rozumieć (co do zasady) rzecz ruchomą. Przeważające stanowisko doktryny wskazuje, że 
programy komputerowe nie są objęte przedmiotową regulacją, pomimo że istnieją silne argumenty 
za objęciem ich reżimem odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Ruchała i Sikorski, 2019, 
komentarz do art. 4491; podobnie: Banaszczyk, 2018, komentarz do art. 4491). Przedmiotowe 
rozważania dotyczące programów komputerowych można przenieść na usługi cyfrowe, tj. przepi-
sy dotyczące odpowiedzialności producenta za produkt niebezpieczny nie mogą być stosowane 
do usług cyfrowych, pomimo zasadności objęcia ich przedmiotową regulacją, a w szczególności 
w sytuacji, gdy względem usług cyfrowych nałożone są konkretne obowiązki zapewnienia bez-
pieczeństwa w uksc. 

VIII. Podsumowanie
Regulacje zapewnienia cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych przenikają się 

i wzajemnie na siebie wpływają. Dostawca usług cyfrowych, wdrażając właściwe i proporcjonalne 
środki techniczne i organizacyjne, na potrzeby zapewnienia cyberbezpieczeństwa, często będzie 

18 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. DzU 2019, poz. 1145).
19 Rejestr klauzul niedozwolonych, pozycja 2329.
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podejmował działania wypełniające obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych uwzględniający ryzyko przetwarzania danych osobowych. 

Odpowiedzialność usług cyfrowych za stosowanie odpowiednich (właściwych, proporcjo-
nalnych) środków bezpieczeństwa, nawet jeżeli nie jest sankcjonowana na gruncie uksc, bardzo 
często będzie objęta równoległym odrębnym, reżimem regulacji na gruncie przepisów ochrony 
danych osobowych. 
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Kompetencje Prezesa UODO w zakresie cyberbezpieczeństwa 
w świetle polskich i unijnych regulacji prawnych
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Streszczenie
W ramach niniejszego opracowania przedstawiono status i kompetencje organu nadzorczego 
powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fi zycznych związanych z prze-
twarzaniem danych osobowych. Dokonana analiza przeprowadzona została z perspektywy prze-
pisów prawa polskiego i unijnego, ze szczególnym uwzględnieniem RODO. Jednocześnie podjęto 
próbę określenia pozycji i kompetencji Prezesa UODO, działającego jako polski organ nadzorczy 
w sferze ochrony danych osobowych, w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 

Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo; RODO; organ nadzorczy; Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych; krajowy system cyberbezpieczeństwa. 

JEL: K23, K24, K33 

I. Wstęp
Tematyka współpracy organów nadzoru oraz regulatorów rynku w odniesieniu do działań 

zapewniających cyberbezpieczeństwo jest zagadnieniem nabierającym coraz większego zna-
czenia. Wynika to nie tylko z popularyzacji i upowszechnienia elektronicznego obiegu danych 
i informacji oraz wykorzystywanych w tym celu narzędzi, lecz także jest efektem rozbudowania 
aparatu instytucjonalnego służącego do zapewnienia ochrony osobom fi zycznym, w tym w szcze-
gólności konsumentom. Zróżnicowanie i mnogość dziedzin obrotu społecznego i gospodarczego, 
w których dochodzi do przynajmniej częściowego zautomatyzowania przetwarzania danych rodzi 
realne ryzyko naruszenia cyberbezpieczeństwa. Zastrzec przy tym należy, że w obiegu pojęcie 
„cyberbezpieczeństwa” w dużej mierze funkcjonuje w potocznym znaczeniu, zakładającym wszel-
kie działania, warunki i wymagania eliminujące stan zagrożenia w systemach informacyjnych 

* Adwokat w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp. k.; absolwent studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony 
danych” w INP PAN w Warszawie; e-mail: adam.szkurlat@lubasziwspolnicy.pl. 
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i informatycznych, w szczególności w Internecie. Przeprowadzone niżej rozważania odrywają się 
od zwyczajowego rozumienia cyberbezpieczeństwa i obejmują analizę tej instytucji w normatywnym 
znaczeniu. 

II. Pojęcie „cyberbezpieczeństwa” w kontekście przepisów RODO
Pojęcie cyberbezpieczeństwa od samego początku rodziło liczne wątpliwości w zakresie 

konkretnego znaczenia i nadania mu pewnych ram normatywnych. Podejmowane w literaturze 
przedmiotu próby defi niowania cyberbezpieczeństwa nie miały kompleksowego charakteru, w za-
leżności bowiem od dziedziny nauki uwypuklano aspekty informatyczne, społeczne, militarne 
czy funkcjonalne. Z tego też względu przedstawiciele doktryny podkreślali blankietowość tego 
terminu, przyjmując, że treść tego pojęcia jest zmienna, poddana ewolucji stosownie do zmian 
stosunków społecznych (Banasiński, 2018, s. 33). Takie stanowisko korespondowało z dynamicz-
nymi zmianami zachodzącymi zwłaszcza w cyberprzestrzeni. Pomimo tych zmian, podjęta jednak 
została próba nadania znaczenia normatywnego. W polskim porządku prawnym znaczącym wy-
łomem w dookreślaniu pojęcia „cyberbezpieczeństwa” okazała się ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. 
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa1 (dalej: uksc). W art. 2 pkt 4) przywołanej ustawy 
polski prawodawca zawarł legalną defi nicję cyberbezpieczeństwa, przez które należy rozumieć 

odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, do-
stępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych 
przez te systemy. 

Powyższa defi nicja zawiera szereg elementów, które umożliwiają powiązanie analizowanego 
pojęcia z tematyką ochrony danych osobowych i przepisami regulującymi tę problematykę. Wśród 
tych łączników należy wskazać na następujące terminy: poufność, integralność, dostępność, 
przetwarzanie. Co istotne, samo pojęcie „cyberbezpieczeństwa” wprost nie występuje w dwóch 
podstawowych aktach prawnych regulujących ochronę danych osobowych i działalność organu 
nadzorczego: RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: 
uodo). Warto jednak zwrócić uwagę, że w motywie 49 RODO europejski ustawodawca wykorzy-
stuje pojęcia defi niujące cyberbezpieczeństwo. Zgodnie z przywołanym motywem 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie bezwzględnie niezbędnym i proporcjonalnym do 
zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – tj. zapewnienia odporności sieci lub systemu 
informacyjnego na danym poziomie poufności na przypadkowe zdarzenia albo niezgodne 
z prawem lub nieprzyjazne działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność 
i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych – oraz bezpieczeństwa 
związanych z nimi usług oferowanych lub udostępnianych poprzez te sieci i systemy przez 
organy publiczne, zespoły reagowania na zagrożenia komputerowe, zespoły reagowania 
na komputerowe incydenty naruszające bezpieczeństwo, dostawców sieci i usług łączności 
elektronicznej oraz dostawców technologii i usług w zakresie bezpieczeństwa jest prawnie 
uzasadnionym interesem administratora, którego sprawa dotyczy. 

1 DzU 2018, poz. 1560. 
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Co symptomatyczne, wspomniana w defi nicji cyberbezpieczeństwa triada wymagań dotyczących 
przetwarzanych danych pojawia się w RODO także w art. 32, regulującym obowiązki administra-
tora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania. W ustępie 1 lit. b wspomnianego 
przepisu RODO unijny normodawca zobowiązuje administratora i podmiot przetwarzający do 
wdrożenia odpowiednich środków technicznych, 

aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi 
w stosownym przypadku (…) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, 
dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania. 

Integralność i poufność mają w RODO dodatkowo status ogólnej zasady przetwarzania danych 
osobowych, która wymaga zapewnienia ochrony danych przed niedozwolonym lub niezgodnym 
z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem (por. art. 5 
ust. 1 lit f RODO).

W odniesieniu do cyberbezpieczeństwa wspomniane pojęcia „dostępności”, „integralności” 
i „poufności” zawarte są także w szeregu norm standaryzujących systemy zarządzania bezpie-
czeństwem informacji, które mogą być zastosowane w celu realizacji przez administratora obo-
wiązku wynikającego z art. 32 RODO. Powyższa uwaga dotyczy zwłaszcza norm ISO z serii ISO/
IEC 27001, które – w myśl zasady risk based approach i w związku z obowiązkiem cyklicznych 
przeglądów – podlegają ciągłym zmianom warunkowanym postępem technologicznym (Lubasz, 
2018, s. 701). 

Osobne rozważania należy poświęcić wspólnemu dla RODO i uksc pojęciu „przetwarzania”. 
Zasadniczo podzielić należy prezentowane w doktrynie stanowisko, że pojęcie to należy rozumieć 

tak, jak przez ostatnie dwie dekady w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych (…), a obecnie w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) […] (Szpor, 2019, s. 44). 

Na gruncie RODO „przetwarzanie” oznacza 

operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych 
osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwa-
lanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfi kowanie, po-
bieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie 
lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub 
niszczenie”. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się nadto użycie przez ustawodawcę sformułowania „system 
informacyjny”, a nie „system informatyczny”, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia stoso-
wania przepisów nie tylko do kwestii związanych ze stosowanym sprzętem i oprogramowaniem 
(hardware i software), lecz także do przetwarzanych danych (content) (Szpor, 2019, s. 44).

Zbieżna nomenklatura stosowana w uksc i RODO oraz znaczenie cyberbezpieczeństwa dla 
przetwarzania danych osobowych determinują rozważania dotyczące roli organu nadzorczego 
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w odniesieniu do kontrolowania i nadzorowania przetwarzania danych w ramach działań stano-
wiących jednocześnie realizację wytycznych ustawodawcy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

III. Organ nadzorczy – defi nicja i dualizm regulacji
Pojęcie „organu nadzorczego” zostało zdefi niowane w art. 4 pkt 21 RODO. W myśl tego 

przepisu oznacza ono „niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie 
zgodnie z art. 51” RODO. Przepis, do którego odsyła przytoczona defi nicja przewiduje zaś, że 

każde państwo członkowskie zapewnia, by za monitorowanie stosowania (…) rozporządze-
nia odpowiadał co najmniej jeden niezależny organ publiczny w celu ochrony podstawowych 
praw i wolności osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwiania swobodnego 
przepływu danych osobowych w Unii (dalej: organem nadzorczym).

W sferze ochrony danych osobowych pozycja prawna organu nadzorczego została uregu-
lowana dwojako: na poziomie unijnym oraz na szczeblu krajowym. W tym pierwszym wypadku 
zdecydowano się na unormowanie podstawowych kwestii, dotyczących m.in. gwarancji nieza-
leżności organu nadzorczego, zasad jego ustanawiania, zadań i uprawnień. Ratio legis takiego 
rozwiązania wynika z potrzeby unifi kacji podstawowych zasad funkcjonowania ciał nadzorczych 
w poszczególnych krajach członkowskich. Wprowadzenie minimalnego standardu i jednolite-
go poziomu ochrony danych, obowiązujących we wszystkich państwach Unii Europejskiej, ma 
zapewnić pełną transparentność dla administratorów i podmiotów danych w zakresie ustalenia 
organów odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów o ochronie danych, ale będzie służyć 
również realizacji zasady swobodnego przepływu danych. Otwarty rynek i związane z tym możli-
wości świadczenia usług na terenie całej Unii Europejskiej wiążą się bowiem z transferami danych 
i ich transgranicznym przetwarzaniem, co z kolei rodzi ryzyko wystąpienia naruszeń w obszarze 
jurysdykcji innego państwa. Wychodząc naprzeciw tego rodzaju sytuacjom oraz chcąc zapełnić 
spójność w prowadzeniu postępowań i rozstrzyganiu spraw unijny ustawodawca zdecydował się 
uregulować w sposób szczególny zasady współpracy między organami nadzorczymi poszcze-
gólnych krajów. Wszystkie wspomniane wyżej okoliczności zadecydowały także o formie zasto-
sowanego ostatecznie aktu prawa wspólnotowego, jakim jest rozporządzenie. Tylko taka postać 
regulacji gwarantuje wiążący charakter regulacji dla państw członkowskich. Zgodnie bowiem 
z art. 288 TFUE 

rozporządzenie ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszyst-
kich państwach członkowskich. 

Wiążący charakter RODO jest jednakże łagodzony poprzez szereg postanowień RODO (m.in. art. 54 
ust. 1, art. 58 ust. 5 i 6), które dają krajowym ustawodawcom pewien zakres swobody w kształ-
towaniu statusu organu nadzorczego.

W kontekście cyberbezpieczeństwa istotna wydaje się analiza przepisu art. 57, który sta-
tuuje zadania stawiane przed organem nadzorczym. Wyliczenie kompetencji zawarte w art. 57 
ust. 1 RODO jest niezwykle rozbudowane, jednakże nie stanowi katalogu zamkniętego. Z jed-
nej strony bowiem w początkowej części ww. przepisu zastrzeżono, że każdy organ nadzorczy 
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na swoim terytorium realizuje wymienione zadania bez uszczerbku dla innych zadań, z drugiej 
zaś – do zadań organu nadzorczego należy „wypełnienie innych zadań związanych z ochroną 
danych osobowych”. W katalogu zadań organu nadzorczego mieści się natomiast tylko jedno 
działanie, które wprost może znaleźć przełożenie na cyberbezpieczeństwo – monitorowanie 
zmian w stosownych dziedzinach, o ile zmiany te mają wpływ na ochronę danych osobowych, 
w szczególności monitorowanie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych i prak-
tyk handlowych. Z przepisów RODO nie wynika natomiast kompetencja organu nadzorczego 
do działania w innych obszarach niż problematyka dotycząca stricte przetwarzania danych 
osobowych.

Druga gałąź przepisów, które normują status organu nadzorczego, obejmuje przepisy prawa 
krajowego. W polskim porządku prawnym regulacje te znajdują się głównie w rozdziale 6 uodo, 
zatytułowanym „Prezes Urzędu”. W tym miejscu należy poczynić wzmiankę, że w Polsce obo-
wiązuje model jednego niezależnego organu nadzorczego w rozumieniu RODO. Rozwiązanie 
to stanowi kontynuację stosowanego dotychczas systemu, wprowadzonego w życie poprzednio 
obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych2. Wdrożenie unijnej reformy ochrony danych 
osobowych spowodowało przekształcenie dotychczasowego organu nadzorczego, tj. Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych w nowy, którym stał się Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (Fajgielski, 2018).

Określając status Prezesa UODO polski ustawodawca po pierwsze wskazał, że podmiot ten 
„jest organem właściwym w sprawie ochrony danych osobowych” (art. 34 ust. 1 uodo), po wtóre 
zaś wprost określił, że potwierdził, że 

Prezes Urzędu jest organem nadzorczym w rozumieniu rozporządzenia 2016/679, w ro-
zumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postę-
powań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 
2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 89) oraz w rozumieniu rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji 
Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego 
decyzje Rady […] (art. 34 ust. 2 uodo). 

Przepisy rozdziału 6 uodo zawierają szereg przepisów o charakterze ustrojowym, normują-
cych kwestie formalne, takie jak: immunitet Prezesa UODO, procedurę pociągnięcia go do 
odpowiedzialności, obowiązek zachowania tajemnicy czy sprawozdawczość z prowadzonej 
działalności. Poza działaniami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, opiniodawczym czy 
prewencyjnym brakuje natomiast w polskiej ustawie przepisów nakładających obowiązki czy 
precyzujących szczególne kompetencje Prezesa UODO (Chomiczewski, 2019, s. 239 i n.). 
Przepisy uodo nie zawierają przy tym postanowień, które wprost odnosiłyby się do kwestii 
cyberbezpieczeństwa.

2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU 1997 Nr 133, poz. 883).
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IV. Zadania Prezesa UODO w świetle uksc
Przepisy uksc zawierają szereg regulacji określających organy właściwe do spraw cyberbez-

pieczeństwa oraz zakres przypisanych im zadań. Normy z tego zakresu zawarte są w rozdziale 
8 uksc, zatytułowanym „Organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa”. Wyliczenie zawarte 
w art. 41 uksc obejmuje poszczególne sektory oraz podmioty przypisane do każdego z nich. 
Wśród tych podmiotów znajdują się m.in. ministrowie właściwi do spraw przynależnych do dane-
go sektora oraz Komisja Nadzoru Finansowego. Wspomniany przepis nie odwołuje się natomiast 
w żadnym miejscu do Prezesa UODO jako organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa. 
Komentatorzy uksc wskazują przy tym, że za takim uregulowaniem przemawia 

fakt, iż organy te dysponują odpowiednimi możliwościami prawnymi oraz zasobami niezbęd-
nymi do skutecznej realizacji powierzonych zadań (Prusak-Górniak i Silicki, 2019, s. 351). 

Uprawnienia Prezesa UODO do działania w zakresie cyberbezpieczeństwa można natomiast 
wywodzić z treści art. 39 uksc, który reguluje problematykę przetwarzania danych przez Zespoły 
Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (tzw. CSIRT: CSIRT MON, CSIRT NASK 
i CSIRT GOV) oraz sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa. W ustępie 1 ww. przepisu wskaza-
no, że w celu realizacji zadań określonych w przepisach art. 26 ust. 3 pkt 1–11, 14 i 15 i ust. 5–8 
oraz art. 44 ust. 1–3 uksc ww. jednostki przetwarzają dane pozyskane w związku z incydentami 
i zagrożeniami cyberbezpieczeństwa, w tym dane osobowe, obejmujące także dane określone 
w art. 9 ust. 1 RODO. Zastosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych determinuje 
przy tym kognicję Prezesa UODO w zakresie monitorowania i egzekwowania stosowania RODO. 
W sposób pośredni zatem i tylko w odniesieniu do przetwarzania danych dotyczących incydentów 
i zagrożeń cyberbezpieczeństwa Prezes UODO jest uprawniony do ingerowania w proces prze-
twarzania danych. Ocena tego procesu może jednakże dotyczyć wyłącznie stosowania przepisów 
i wdrożenia wymagań przewidywanych przez RODO oraz przepisy uksc. W odniesieniu do prze-
twarzania danych szczególnych kategorii uksc nakłada na administratorów dodatkowy obowiązek 
prowadzenia analizy ryzyka, stosowania środków ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, 
wprowadzenia mechanizmów kontroli dostępu oraz opracowania procedury bezpiecznej wymiany 
informacji. Również w tym zakresie Prezes UODO jest uprawniony do prowadzenia kontroli i we-
ryfi kacji prawidłowości przetwarzania danych w związku z obowiązkami określonymi w RODO. 

V. Wnioski
Szczegółowa kwerenda przepisów uksc, RODO i uodo prowadzi do konkluzji, że Prezes UODO 

ma minimalną możliwość ingerowania w kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa. W istocie 
kompetencje polskiego organu nadzorczego ograniczają się do działania jedynie tam, gdzie bez-
pośrednie zastosowanie znajduje RODO. W przypadku krajowego systemu cyberbezpieczeń-
stwa regulacja art. 39 uksc przewiduje zastosowanie RODO, a tym samym prerogatyw organu 
nadzorczego jedynie do przetwarzania danych związanych z incydentami i zagrożeniami cyber-
bezpieczeństwa. Prezes UODO nie został natomiast wprost uwzględniony w strukturze organów 
właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa. Również uodo nie zawiera przepisów regulujących 
szczególne uprawnienia polskiego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, 
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chyba żeby uznać za takie monitorowanie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
które miałyby wpływ na ochronę danych osobowych. Uprawnienie to nie wiąże się jednakże 
z możliwością bezpośredniego ingerowania w procesy przetwarzania danych i wpływania na 
poziom cyberbezpieczeństwa. 

Relatywnie krótki okres obowiązywania wszystkich analizowanych aktów prawnych nie po-
zwala jeszcze na dokonanie kompletnej oceny czy narzędzia prawne, w które wyposażony został 
Prezes UODO są wystarczające do czuwania nad zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w kontekście 
ochrony danych osobowych. Wydaje się, że dopiero prowadzone przez organ nadzorczy kontrole, 
zwłaszcza w odniesieniu do podmiotów ustawowo odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, 
pozwolą na precyzyjną i kompleksową oceną zaproponowanych przez ustawodawcę rozwiązań.
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Streszczenie
Celem artykułu jest przeanalizowanie prawnych konsekwencji wdrażania nowoczesnych technik 
przetwarzania danych, w szczególności uczenia maszynowego oraz analizy dużych zbiorów da-
nych (Big Data) w sektorze innowacji fi nansowych (fi ntech). Techniki te stanowią nie tylko tworzą 
nowe możliwości monetaryzacji danych po stronie podmiotów funkcjonujących w sektorze fi nan-
sowym, lecz także ujawniają nowe wyzwania regulacyjne i nadzorcze.

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja; uczenie maszynowe; Big Data; fi ntech; scoring kredytowy.

JEL: K24

I. Wprowadzenie
Cechą charakterystyczną próby regulacji każdego nowego rynku są początkowe trudności z jego 

precyzyjnym zdefi niowaniem. Nie inaczej jest z sektorem fi ntech – który pomimo dynamicznego 
rozwoju i rosnącego udziału w segmencie usług fi nansowych, nadal przysparza trudności defi nicyj-
nych. Połączenie usług fi nansowych z nowoczesną technologią tworzy nowe możliwości, ale również 
liczne problemy interpretacyjne. Biorąc pod uwagę stopień sformalizowania świadczenia różnych 
typów usług fi nansowych (bankowych, płatniczych, kredytowych itp.), ewolucja tak ukształtowanego 
rynku z wykorzystaniem nowoczesnych technologii musi prowadzić do rewizji istniejących przepisów 
prawnych, a w niektórych przypadkach nawet rozważenia zasadności ich dalszego funkcjonowania.

Dokonując przeglądu nowoczesnych form przetwarzania informacji, które już dzisiaj znaj-
dują praktyczne zastosowanie w działalności podmiotów fi ntech, bez wątpienia do najbardziej 

* Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej; e-mail: m.rojszczak@ans.pw.edu.pl; https://orcid.org/0000-0003-2037-4301. 
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zaawansowanych należy zaliczyć systemy sztucznej inteligencji (SI). Tego typu systemy znajdują 
się w awangardzie przemian technologicznych, ale również – z uwagi na swoją specyfi kę – po-
siadają potencjał do znacznego przekształcenia znanego współcześnie rynku usług fi nansowych. 

Omówienie możliwości i zagrożeń związanych z systemami SI wymaga także odniesienia 
do analityki dużych zbiorów danych (Big Data). Dynamiczny rozwój rynku Big Data w istocie 
umożliwił bowiem pojawienie się wielu innowacji fi nansowych. Bez Big Data nie byłoby możliwe 
zaawansowane profi lowanie użytkowników, stanowiące fundament większości usług e-commerce. 
Zastosowania, takie jak wykrywanie nadużyć czy zwalczanie fi nansowania terroryzmu byłyby mniej 
skuteczne, gdyby nie wykorzystanie dostępu do wielu rozproszonych baz danych. Rozwój Big 
Data był także katalizatorem dla opracowania nowych algorytmów uczenia maszynowego, które 
z kolei są postrzegane jako etap pośredni poprzedzający powstanie systemów sztucznej inteli-
gencji. Symbioza pomiędzy Big Data oraz SI jest więc wyraźna i nierozerwalna, a połączenie obu 
tych technologii prowadzi do uwolnienia potencjału związanego z nowoczesną analityką danych.

Dlatego w pierwszej kolejności omówiona zostanie dotychczasowa ewolucja, najważniejsze 
defi nicje oraz ograniczenia algorytmów sztucznej inteligencji oraz analityki Big Data. Dopiero po 
wprowadzeniu i wyjaśnieniu najważniejszych pojęć, przedstawione zostaną szczegółowe rozważa-
nia dotyczące konkretnych zastosowań SI w branży fi nansowej – związane z oceną wiarygodności 
kredytowej klientów, wykrywaniem nadużyć oraz automatycznym doradztwem inwestycyjnym.

II. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
Chociaż od wprowadzenia terminu „sztuczna inteligencja” do dyskursu naukowego minęło 

ponad sześćdziesiąt lat, nadal nie wypracowano jednej, powszechnie akceptowanej defi nicji tego 
pojęcia. Co więcej, z uwagi na mnogość publikacji oraz zainteresowanie tą materią badań ze strony 
przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy, odnaleźć można różne – czasami sprzeczne – defi nicje 
(Różanowski, 2017, s. 110–111). Z pewnością, uwzględniając dzisiejszy stan badań nad SI, użycie 
zarówno przymiotnika „sztuczna”, jak i rzeczownika „inteligencja” nie należy uznać za szczególnie 
udane. Inteligencja sztuczna tym bowiem miała się odróżniać od naturalnej, że powstałaby w wyniku 
aktywności człowieka. W czasach dynamicznego rozwoju bioinżynierii, w tym manipulacji ludzkim 
DNA, wprowadzanie do języka nauki pojęć mogących skutkować nieuprawnioną dyskryminacją 
nie wydaje się być jednak właściwe. Także odnoszenie terminu „inteligencja” do algorytmów in-
formatycznych może prowadzić do prostych porównań ze sposobem funkcjonowania ludzkiego 
mózgu. Na tym tle natychmiast pojawiają się jednak wątpliwości związane z utożsamianiem móz-
gu i umysłu, a w dalszej kolejności umysłu z duszą człowieka. Przypisywanie maszynom cech 
ludzkich nieuchronnie prowadzi do sporów pozanaukowych, a przez to utrudnia skupienie się na 
faktycznej istocie zagadnienia. 

W połowie dwudziestego wieku sztuczna inteligencja postrzegana była jako system działający 
na wzór ludzkiego umysłu. W efekcie miała być zdolna do rozwiązywania problemów w sposób 
podobny do ludzi, z tą różnicą, że mogłaby to robić szybciej, a przez to bardziej efektywnie. System 
działający w ten sposób posiadałby zdolność do podejmowania własnych decyzji, a z uwagi na 
sposób jego działania – także, w pewnym zakresie, mógłby zostać uznany za samoświadomy. 
Zwolennikiem takiego pojmowania SI był A. Turing, który zdefi niował także pierwszy test służący 
potwierdzeniu czy badany system osiągnął stopień rozwoju pozwalający na uznanie go za system 
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sztucznej inteligencji1. Algorytmy zdolne do rozwiązywania dowolnych problemów, które rozwiązać 
potrafi  człowiek określane są w nauce terminem „silnej SI”.

Wraz z postępem techniki szybko okazało się jednak, że próba algorytmicznego odwzoro-
wania sposobu działania ludzkiego umysłu jest zadaniem dużo bardziej skomplikowanym, niż 
początkowo sądzono. Dodatkowo rozwój inżynierii (w szczególności automatyki i informatyki) 
skutkował pojawieniem się nowej kategorii wysokospecjalistycznych systemów informatycznych, 
pozwalających na wykonywanie skomplikowanych zadań i to ze skutkiem lepszym, niż gdy były 
one realizowane przez ludzi. Opracowano także pierwsze systemy wygrywające z ludźmi w gry 
logiczne, co powszechnie postrzegano jako dowód zdolności algorytmów do twórczego rozwią-
zywania skomplikowanych problemów. Tego typu systemy, chociaż potrafi ą samodzielnie roz-
wiązywać konkretne typy zadań, nie posiadają umiejętności analizowania dowolnych kategorii 
problemów – w żadnym stopniu nie stanowią zatem realizacji koncepcji cyfrowego umysłu. W li-
teraturze określa się je terminem „słabej SI” 

Podział na silną i słabą SI unaocznia nie tylko odmienne wyobrażenia oraz oczekiwania 
związane ze sztuczną inteligencją, lecz także obrazuje problemy interpretacyjne narosłe wokół 
tej koncepcji na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. Według dzisiejszego stanu wiedzy, nie 
istnieje żaden system, który mógłby zostać zakwalifi kowany jako silna SI2. Obecnie oczekuje się, 
że systemy takie powstaną w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat3. Wiodące badania w zakresie 
silnej SI od lat prowadzone są w ośrodkach naukowych w Stanach Zjednoczonych i Chinach.

Większość z obecnie działających lub projektowanych systemów określanych pojęciem 
„sztucznej inteligencji” w ogóle nie powinna być zaliczana do tej kategorii, a co najwyżej powinna 
być klasyfi kowana jako prekursorzy systemów słabej SI. Systemy te potrafi ą sprawnie rozwiązywać 
określoną kategorię problemów, jednak służą realizacji konkretnych celów i tylko w tym zakresie 
można mówić o ich (częściowej) samodzielności.

Pomijając chwilowo implikacje prawne i etyczne związane z uznaniem algorytmu informa-
tycznego jako spełniającego kryteria uznania go za sztuczną inteligencję, krótkiego wyjaśnienia 
wymaga jego zdolność do podejmowania własnych decyzji. Z perspektywy obecnych zastoso-
wań informatyki jest bowiem oczywiste, że szereg istniejących systemów informatycznych może 
podejmować określone typy decyzji, nie są to jednak decyzje samodzielne. Systemy te wykonują 
przewidziany przez programistów algorytm (kod programu), stosując określone kryteria i warunki 
w celu ustalenia dalszych kroków programu. Decyzje te są jednak skutkiem podążania za wy-
znaczonym algorytmem, nie mogą zatem być uznane za będące przejawem samodzielnych de-
cyzji. Inaczej sytuacja ma się w odniesieniu do systemów SI – w ich bowiem przypadku decyzje 
podejmowane przez algorytm będą konsekwencją wiedzy i wniosków, które program zbudował 
w sposób samodzielny (np. w wyniku analizy dużych zbiorów danych). Jest jednak oczywiste, 

1 Tzw. test Turinga polegał na prowadzeniu przez wyznaczonego uczestnika (tzw. sędziego) komunikacji za pośrednictwem komputera, a następnie 
ocenie czy rozmówca jest człowiekiem, czy systemem informatycznym. W założeniach autora rozmowa miała być prowadzona na dowolny temat. Pomimo 
swojej innowacyjności test Turinga jest także krytykowany jako de facto obliczony na potwierdzanie, że maszyna potrafi  udawać człowieka (zob. także: 
Piesko, 2002, s. 93–10 2); oryginalny artykuł A. Turinga dostępny online (Turing, 1950, s. 433–460).
2 Oceny tej nie zmienia fakt pojawienia się pierwszego przypadku nadania obywatelstwa androidowi Sofi a przez władze Arabii Saudyjskiej. Chociaż 
jego twórcy dowodzą, że jest to robot sterowany systemem sztucznej inteligencji, to deklaracja ta wydaje się nie znajdować potwierdzenia w faktach. 
Niemniej jednak funkcjonowanie w przestrzeni prawnej systemu autonomicznego posiadającego obywatelstwo uznawanego międzynarodowo państwa 
tworzy ciekawy kazus prawny (więcej: Rojszczak, 2019c).
3 Wniosek ten bazuje na szeregu założeń odnośnie do rozwoju poszczególnych dziedzin nauki. W szczególności ocenia się, że złożoność i wydajność 
procesorów będzie ok. roku 2025–2030 obliczeniowo równoważna ludzkiemu mózgowi. To jednak per se nie przesądza o możliwości zbudowania sy-
stemu, który będzie spełniał kryteria silnej SI. Ciekawe rozwinięcie tematu w: McGinnis, 2009–2010, s. 368–372.



6464

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 2(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.9.5

Marcin Rojszczak            Sztuczna inteligencja w innowacjach fi nansowych  – aspekty prawne i regulacyjne

że niezależnie od zaawansowania algorytmów SI i ich zdolności do budowania własnej wiedzy, 
sposób ich działania zawsze może być warunkowany przez początkowy kod programu. Dlatego 
w przypadku SI „samodzielność podejmowanych decyzji” służy raczej do opisania możliwości 
technicznych wykorzystanych algorytmów (posiadających możliwość do zbudowania wniosków 
wykraczających poza początkowe programowanie) niż faktyczną ich niezależność, rozumianą 
w sensie prawnym. Aspekt ten ma kluczowe znaczenie praktyczne, np. w zakresie określania 
podmiotów odpowiedzialnych za decyzje podejmowane przez SI.

Pojęciem często zamiennie stosowanym ze sztuczną inteligencją jest „uczenie maszynowe” 
(machine learning). To uproszczenie, prowadzące do błędu. Systemy uczenia maszynowego 
posiadają zdolność do budowania nowej wiedzy na podstawie własnych algorytmów wniosku-
jących, zazwyczaj bazujących na dużych zbiorach dostępnych informacji. Proces ten – zwany 
odkrywaniem wiedzy – polega na odnajdywaniu nieoczywistych powiązań, które ujawniają nowe 
zależności (fakty). W ostatnich latach algorytmy uczenia maszynowego znajdują zastosowanie 
w wielu sektorach gospodarki – między innymi wszędzie tam, gdzie pomocne jest przewidywanie 
zachowań dużych grup ludzi lub pojedynczych jednostek. W ten sposób systemy te pomagają 
wpływać na preferencje wyborcze, przewidywać decyzje zakupowe oraz ujawniać cechy jednostki 
(w tym dane wrażliwe – np. informacje o stanie zdrowia, nałogach, życiu osobistym) na podsta-
wie wzorców zachowań. Uczenie maszynowe znajduje także szerokie zastosowanie w sektorze 
fi nansowym – począwszy od wykrywania nadużyć fi nansowych i realizacji procedur kontrolnych, 
poprzez badanie wskaźników ryzyka na doradztwie inwestycyjnym skończywszy. Jednak to, 
co odróżnia uczenie maszynowe od sztucznej inteligencji to zakres swobody w podejmowaniu 
decyzji. Uczenie maszynowe służy pozyskaniu (odkryciu) wiedzy, natomiast celem działania SI 
jest rozwiązywanie konkretnej kategorii problemów. Rozgraniczenie to w praktyce nie zawsze 
jest jednak proste. Przykładowo, handel algorytmiczny jest obszarem wykorzystania systemów 
uczenia maszynowego, tak jak proste usługi doradztwa inwestycyjnego (prognozowanie zmian 
cen instrumentów fi nansowych). Oba te zastosowania można jednak opisać w taki sposób, że 
będą również spełniały defi nicję systemów słabej SI. 

Dlatego biorąc pod uwagę współczesne zaawansowanie techniki, algorytmy wykorzystywane 
na rynku fi ntech powinny być zaliczane do kategorii systemów uczenia maszynowego – a uży-
wanie w odniesieniu do nich terminu sztucznej inteligencji ma raczej na celu podkreślenie ich 
innowacyjnego charakteru niż faktycznych możliwości technicznych. Stąd też w dalszej części 
rozważań przez pojęcie SI będą w istocie rozumiane systemy uczenia maszynowego.

Rysunek 1. Zależności pomiędzy SI, Big Data a uczeniem maszynowym

Sztuczna
inteligancja

Uczenie
maszynowe
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big data
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III. Analizy dużych zbiorów danych (Big Data)
Zagadnieniem nierozerwalnie związanym z systemami uczenia maszynowego jest analityka 

dużych zbiorów danych (Big Data). Podobnie jak w przypadku sztucznej inteligencji, w odniesie-
niu do Big Data istnieje wiele defi nicji, za pomocą których ich autorzy próbują opisać tę technikę 
przetwarzania danych. Część ekspertów wskazuje na powiązanie Big Data z popularną od lat 
osiemdziesiątych techniką data miningu. Celem data miningu było odnajdywanie nowych powią-
zań pomiędzy danymi, a przez to odkrywanie nieznanych wcześniej zależności. Analityka Big 
Data realizuje to samo zadanie, ale korzystając do tego z wielu wzajemnie skorelowanych baz 
danych, pochodzących z różnych źródeł. Często są to dane publicznie dostępne, np. pochodzące 
z Internetu lub poddane wcześniejszej anonimizacji.

Big Data to jednak nie tylko sposób analizy danych, ale cały proces związany z ich przetwa-
rzaniem. Można w nim wyodrębnić cztery główne etapy: 
(1) gromadzenie danych; 
(2) ich agregacja i korelacja; 
(3) analiza oraz 
(4) wykorzystanie wniosków (Rojszczak, 2019b, s. 384). 

Potencjał związany z analizą dużych zbiorów danych był w ostatnich latach przez wielu prze-
ceniany4. Często prezentowano Big Data jako technikę pozwalającą na uzyskanie odpowiedzi 
na każde pytanie, jeżeli tylko zapewni się dostęp do odpowiednio dużego zbioru danych. W ten 
sposób w Big Data postrzegano metody analizy idealnej w zastosowaniach tak różnych, jak ba-
dania społeczne, ochrona zdrowia czy doskonalenie procesów przemysłowych i produkcyjnych.

Analizy Big Data mają kilka cech charakterystycznych, których wyjaśnienie pozwoli zrozumieć 
potencjał, ale i ograniczenia związane z tą techniką analizy danych. Do najważniejszych należą: 
(1) różna jakość danych źródłowych;
(2) heurystyczne algorytmy wnioskowania;
(3) stały przyrost danych oraz
(4) zmienne w czasie wnioski.

Pierwsza z cech – związana z różną jakością danych – jest często niedoceniana w praktyce. 
Łączenie dużych zbiorów danych, pochodzących z różnych źródeł i często uzyskanych w odmien-
ny sposób, uwidacznia błędy i przekładania. Problem ten narasta, jeżeli dane pochodzą z ogól-
nodostępnych źródeł, np. z portali internetowych. Proces zapewniania spójności danych – tzw. 
oczyszczanie danych – w przypadku Big Data nie zawsze prowadzi do zwiększenia ich jakości, 
ponieważ z uwagi na ogrom informacji również jest realizowany automatycznie (Maletic i Marcus, 
2019, s. 19–32).

Praktycy wskazują, że konsekwencje błędów w danych źródłowych mogą być zniwelowane 
dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów (SI). W tym zakresie należy jednak pamię-
tać, że wynik działania wielu z tego typu algorytmów jest trudny – a często nawet niemożliwy 
– do przewidzenia, stąd też często bywa porównywany do algorytmów heurystycznych. Dlatego 

4 Jeszcze w 2008 roku w piśmiennictwie odnaleźć można było skrajnie optymistyczne opinie wskazujące na Big Data jako technikę pozwalającą odpo-
wiedzieć na każdy problem badawczy: [Big Data] „to świat, gdzie olbrzymie ilości danych i algorytmy matematyczne zastępują wszelkie inne narzędzia, 
jakie można brać pod uwagę. Zapomnij o taksonomii, ontologii i psychologii. Kto może wiedzieć dlaczego ludzie robią to co robią? Ważne, że to robią 
a my możemy to obserwować i zmierzyć z nieznaną wcześniej precyzją. Dysponując odpowiednią ilością danych, liczby mówią same za siebie” (zob.: 
Anderson, 2008).



6666

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 2(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.9.5

Marcin Rojszczak            Sztuczna inteligencja w innowacjach fi nansowych  – aspekty prawne i regulacyjne

w przypadku Big Data statystyczna poprawność wyników nie może być wystarczającym dowodem 
na ich prawdziwości w każdym indywidualnym przypadku.

Kolejna cecha Big Data, o fundamentalnym znaczeniu praktycznym, to tzw. efekt przyrostowy. 
Analizy Big Data bazują na zmiennych w czasie danych źródłowych. Oznacza to, że realizując ten 
sam algorytm – ale w różnym czasie – system może dojść do odmiennych wniosków. W ogólnoś-
ci im dłużej działa algorytm i dłużej uzupełniane są dane źródłowe, tym większa pewność co do 
poprawności uzyskiwanych danych. Efekt przyrostowy – chociaż stanowi dużą zaletę korzystania 
z Big Data – może mieć także konsekwencje. Jedną z nich jest ryzyko naruszenia praw jednostek, 
których dane podlegają analizie, w wyniku ujawnienia faktów czy zdarzeń z ich życia prywatnego.

Połączenie powyższych cech prowadzi do konkluzji, że jedną z cech immamentnie zwią-
zanych z Big Data jest zmienność w czasie uzyskiwanych wyników. Każda metoda analityczna 
obarczona jest pewnym marginesem błędu. W przypadku Big Data, z uwag na masową skalę 
prowadzonych czynności przetwarzania oraz brak danych porównawczych, często jednak istnieje 
praktyczna trudność w określeniu tego marginesu.

Wszystkie przedstawione cechy Big Data mają bezpośrednie odniesienie do zastosowań SI 
w segmencie usług fi nansowych. Ograniczenia związane z Big Data wpływają bowiem na jakość 
prowadzonej analizy. Podstawą działania systemów SI jest ciągły proces uczenia (często okre-
ślanego jako „głębokie uczenie”, deep learning) w oparciu o dostarczane informacje. Dane niskiej 
jakości, obarczone błędami czy przekłamaniami mogą mieć nie tylko wpływ na jakość bieżącej 
analizy, ale skutkować także długoterminowym obniżeniem jej skuteczności5.

IV. Nowoczesna analityka danych 
na przykładzie scoringu kredytowego

Dostawcy usług fi nansowych od wielu lat interesują się możliwościami wynikającymi z prak-
tycznego zastosowania systemów sztucznej inteligencji. Nie bez przyczyny A. Bhalla, wicepre-
zes Mastercard, omawiając zainteresowanie technologią SI, wyjaśnił, że „jeśli dane są paliwem 
napędzającym gospodarkę cyfrową, to sztuczna inteligencja jest rafi nerią”6. Współczesne usługi 
fi nansowe opierają się na danych elektronicznych. Dlatego każda technologia, która zapewnia 
skuteczniejsze gromadzenie lub przetwarzanie informacji postrzegana jest w kategoriach prze-
wagi konkurencyjnej.

Naturalnym obszarem zastosowania SI w sektorze fi nansowym jest wyliczanie różnego ro-
dzaju wskaźników ryzyka, w szczególności zaś oceny ryzyka (scoringu) kredytowego klientów. 
Zagadnienie to nie powinno być jednak postrzegane wyłącznie przez pryzmat możliwych nega-
tywnych skutków dla jednostki. Wiarygodny scoring kredytowy to także obniżanie kosztu usługi 
fi nansowej, a co za tym idzie możliwość poprawienia jej parametrów dostępnych dla konsumen-
ta. Aspekt ten, chociaż dostrzegalny w prowadzonych analizach (Financial Services User Group 
2016, 2019, s. 3), wydaje się być mniej zauważalny w debacie publicznej i ustępować przekonaniu, 
że korzyści wynikające z zastosowania SI w miejsce tradycyjnych modeli analitycznych zostaną 
w całości skonsumowane przez dostawców usług fi nansowych.

5 Należy także pamiętać, że manipulowanie danymi źródłowymi jest techniką ataku na prawidłowość działania systemów uczenia maszynowego 
(zob.: np.: Hutson, 2018).
6 Kredyt tylko od AI, Money.pl 14.11.2018, https://cli.re/GXE414 (dostęp: 1.04.2019).
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Od lat obliczanie wskaźników kredytowych to obszar praktycznej implementacji zaawanso-
wanych modeli decyzyjnych, opartych na specjalnych arkuszach (kartach) oceny ryzyka oraz in-
formacjach statystycznych. W modelu wykorzystywanych jest maksymalnie kilkadziesiąt (zwykle 
kilkanaście) z góry zdefi niowanych parametrów, odpowiadających różnym cechom kredytobiorcy 
(np. wiek, zawód, stan cywilny), jego sytuacji majątkowej (posiadane aktywa oraz zobowiązania) 
czy wykorzystywanym produktom fi nansowym oraz dotychczasowej historii kredytowej. Pomimo 
swojego skomplikowania tego typu modele mają jednak szereg ograniczeń – a podstawowym 
jest sposób ich funkcjonowania, polegający na stosowaniu uśrednionych wag do oceny różnych 
kredytobiorców.

Zastosowanie algorytmów SI pozwala na pokonanie tych ograniczeń. System może oceniać 
każdy wniosek kredytowy, uzupełniając analizę wskaźnikową o dane pochodzące z wielu rozpro-
szonych baz – prowadząc de facto do opracowania zaawansowanego profi lu kredytobiorcy, który 
następnie zestawiany jest z profi lami innych kredytobiorców i historią spłaty zaciągniętych przez 
nich zobowiązań. Pewnym wglądem w to, jak może wyglądać profi lowanie klientów na potrzeby 
usług fi nansowych dostarcza raport przygotowany przez amerykańską Federalną Komisję Handlu, 
w którym badaniu poddano rynek tzw. brokerów danych (data broker) – a więc podmiotów pro-
fesjonalnie zajmujących się gromadzeniem rozbudowanych informacji na temat konsumentów 
(Federal Trade Commission, 2015). FTC wskazała, że dla każdego profi lu konsumenta, badani 
brokerzy gromadzili kilkadziesiąt kategorii danych. Poza podstawowymi informacjami, wykorzy-
stywanymi także w klasycznych modelach scoringowych (wykształcenie, zawód, liczba dzieci itp.) 
były to także szczegółowe dane demografi czne, informacje pochodzące z rejestrów publicznych 
(np. ogłoszone postępowania upadłościowe, informacje z rejestrów karnych), mediów społecz-
nościowych (zagregowane informacje na temat aktywności online, dane na temat posiadanych 
kont w portalach społecznościowych, rodzaju publikowanych treści), informacje na temat miejsca 
zamieszkania oraz sąsiedztwa (w tym dane związane z przestępczością), posiadanych środkach 
transportu, szczegółowe dane fi nansowe, informacje o stanie zdrowia, sposobie spędzania wol-
nego czasu oraz szczegółowe preferencje dotyczące zakupów. Badane fi rmy gromadziły nawet 
informacje na temat ulubionych programów telewizyjnych, prenumerowanych czasopismach, 
udziału w biletowanych wydarzeniach sportowych oraz akcjach charytatywnych czy upodobaniu 
do hazardu – z wyróżnieniem kasyn oraz loterii stanowych (Rojszczak, 2019b, s. 399–402).

Tak szczegółowe informacje mogą być wykorzystane do opracowania bardziej precyzyjnych 
wskaźników oceny ryzyka – nie tylko na potrzeby oceny ryzyka kredytowego, ale na przykład 
– ryzyka ubezpieczeniowego. Kredytodawca może być mniej zainteresowany zapewnieniem fi -
nansowania osobie, która przejawia zainteresowanie hazardem. Z kolei fi rma ubezpieczeniowa 
może zaproponować mniej atrakcyjne składki w przypadku, gdy ubezpieczony mieszka w okolicy 
cechującej się wyższymi wskaźnikami przestępczości.

W ostatnich latach coraz częściej prezentowane są badania dotyczące możliwości prowa-
dzenia scoringu kredytowego wyłącznie w oparciu o dane pochodzące z portali społecznościo-
wych (Selede, 2013). Chociaż obecnie wskazuje się, że dokładność uzyskiwanych w ten sposób 
wyników jest niewystarczająca7, to uwzględniając specyfi kę Big Data (efekt przyrostowy) oraz 
stałe doskonalenie algorytmów wnioskujących SI (deep learning) należy przyjąć, że wkrótce takie 
7 Zob. np. ograniczenia związane z budowaniem scoringu na danych pochodzących z portali społecznościowych omówione w: Tan i Phan, 2016.
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zastosowania zaczną być osiągalne techniczne. Szczególnie obiecującą perspektywą jest zasto-
sowanie tej technologii w ocenie wiarygodności kredytowej klientów w segmencie mikropożyczek 
online (Cnudde et al., 2015; Ruiz et al., 2017). Badania w tym kierunku są obecnie prowadzone 
między innymi w Stanach Zjednoczonych i Chinach (Williams, 2016).

Oczywiście tak szczegółowe profi lowanie konsumentów musi budzić uzasadnione wątpliwo-
ści w zakresie zgodności z prawem ochrony danych. Należy jednak pamiętać, że przedstawione 
przez FTC dane dotyczą rynku amerykańskiego, na którym funkcjonują zdecydowanie mniej re-
strykcyjne zasady w zakresie gromadzenia i obrotu danymi osobowymi. Wysokie standardy ochrony 
danych obowiązujące w UE mają ograniczone zastosowanie w odniesieniu do przedsiębiorców 
prowadzących swoją działalność poza obszarem UE. Problem ten znajduje szerokie omówienie 
w literaturze, a w przypadku rynku fi ntech jest wskazywany jako potencjalna bariera dla rozwoju 
nowoczesnych usług fi nansowych przez przedsiębiorców europejskich.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przepisów krajowych, należy zauważyć, że we-
dług dominującego poglądu ocena zdolności kredytowej jest obowiązkiem, a nie tylko prawem, 
instytucji kredytującej (Stangret-Smoczyńska, 2016). Wniosek taki wynika wprost z treści art. 9 
ustawy o kredycie konsumenckim. Z kolei na tle art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe w literatu-
rze wskazuje się, że postępowanie w przedmiocie ustalenia zdolności kredytowej musi poprzedzić 
zawarcie umowy kredytu, a jego celem jest zabezpieczenie banku przed ewentualnym zagroże-
niem spłaty kredytu i innych opłat (Sikorski, 2015, teza 1 d art. 79). Praktyczne wykorzystanie SI 
w tym procesie wymagałoby prawnego uregulowania dwóch zagadnień: (1) możliwości zlecenia 
wykonania czynności oceny ryzyka kredytowego zewnętrznym podmiotom (outsourcing) oraz 
(2) modyfi kacji zasad gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby oceny ryzyka kredytowe-
go (problem danych nadmiarowych). W chwili obecnej krajowy prawodawca oddzielnie traktuje 
kwestie wykorzystania przez instytucję fi nansową zewnętrznych algorytmów analitycznych (out-
sourcing modelu analitycznego) oraz zewnętrznych baz danych.

Pierwszy z wymienionych obszarów dotyczy stricte banków – a nie wszystkich instytucji fi nan-
sowych – i związany jest z obowiązującą treścią art. 6a ust. 3 pkt 1 prawa bankowego, zgodnie 
z którą bank nie może powierzyć podmiotowi zewnętrznemu wykonywania w jego imieniu pod-
stawowych czynności bankowych, do jakich zaliczono ocenę zdolności kredytowej. Ograniczenie 
to powoduje, że ewentualne zastosowanie SI w procesie oceny ryzyka byłoby możliwe wyłącz-
nie, gdyby system ten był własnością banku (a nie usługą świadczoną przez wyspecjalizowany 
podmiot zewnętrzny). Nie jest to przeszkoda uniemożliwiająca wdrożenie SI, jednak w praktyce 
może znacznie ograniczyć przydatność tej technologii. Jedną z podstawowych korzyści algoryt-
mów uczenia maszynowego jest bowiem zdolność do analizowania dużych zbiorów informacji 
i szukania w nich zależności i powiązań. Ograniczenie zakresu danych wyłącznie do informacji 
pochodzących z jednej instytucji fi nansowej (banku) może zmniejszyć skuteczność analizy. 

Istotniejszym ograniczeniem wydają się jednak być obowiązujące zasady gromadzenia i prze-
twarzania danych. Aby system SI mógł podejmować decyzje na podstawie danych z Big Data 
w zakresie zbliżonym do opisanego w raporcie FTC, zmodyfi kowane musiałyby zostać zarówno 
regulacje sektorowe (prawo bankowe oraz ustawa o kredycie konsumenckim), jak i regulacje do-
tyczące ochrony danych (rozporządzenie UE 2016/679). W pierwszej kolejności należy zwrócić 
uwagę na art. 105a prawa bankowego, zgodnie z których przetwarzanie danych na potrzeby oceny 
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ryzyka kredytowego jest możliwe tylko w odniesieniu do klientów banku oraz tylko w określonych 
okolicznościach. W szczególności, jak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z 12 lipca 2017 r., 
bank nie może przetwarzać danych zawartych we wniosku kredytowym w sytuacji, gdy nie do-
szło do zawarcia umowy kredytowej (WSA w Warszawie, 2017, II SA/Wa 2221/16). Chociaż 
ustawodawca w art. 105 a ust. 4 prawa bankowego przewidział możliwość przetwarzania infor-
macji dotyczących wygasłych zobowiązań bez zgody kredytobiorcy na potrzeby metod i modelu 
wewnętrznej oceny ryzyka, to jednak zakres danych, które mogą być w ten sposób przetwarza-
ne został istotnie ograniczony. W szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów 
z 27 marca 2007 r. obejmuje on podstawowe dane osobowe, informację o miejscu pracy, sytuacji 
fi nansowej oraz rodzinnej, a także dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań8. Polskie banki 
nie mają zatem prawnej podstawy do przetwarzania na potrzeby doskonalenia wewnętrznych 
modeli scoringowych dodatkowych, nieuwzględnionych w tym katalogu informacji – takich jak 
wskazane w omówionym wcześniej raporcie FTC. Ograniczenie to nie obejmuje innych instytucji 
fi nansowych, udzielających kredytów na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim. W tym 
przypadku kredytodawca może dokonać oceny zdolności kredytowej w oparciu o „informacje po-
zyskane z odpowiednich baz danych” (art. 9 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim). W ocenie 
M. Stanisławskiej „nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby kredytodawca przy przeprowadza-
niu oceny zdolności kredytowej konsumenta opierał się pomocniczo także na ocenie wiarygod-
ności płatniczej konsumenta przeprowadzonej (za zgodą konsumenta) przez podmiot trzeci (na 
przykład przez innowacyjne podmioty branży fi ntech) w oparciu o dane dotyczące aktywności 
konsumenta w Internecie, w tym mediach społecznościowych czy dane dotyczące szkodowo-
ści w ubezpieczeniach”. Pogląd ten musi jednak budzić uzasadnione zastrzeżenia w zakresie, 
w jakim prowadzi do możliwości wykorzystania informacji o aktywności konsumenta w mediach 
społecznościowych w procesie podejmowania decyzji kredytowych. W takim przypadku uzasad-
nione byłoby bowiem sformułowanie zarzutu gromadzenia danych nadmiarowych, a więc takich, 
które nie są związane z celem przetwarzania (art. 5 ust. 1 pkt c rozporządzenia 2016/679). W rze-
czywistości bowiem analityka Big Data programowo opiera się na gromadzeniu danych, które 
początkowo należy uznać za nadmiarowe (Rojszczak, 2019b, s. 416–417)9. Dopiero po pewnym 
czasie, wraz z postępami w analizie danych, odkrywane są nowe zależności i powiązania, które 
pozwalają wskazać, że określone kategorie gromadzonych informacji były potrzebne i związane 
z celem przetwarzania. Uwzględniając treść art. 5 ust. 2 rozporządzenia 2016/679, praktykę taką 
należy uznać za co najmniej ryzykowną z punktu widzenia administratora danych – prowadziłaby 
do trudności w wykazaniu spełnienia zasady minimalizacji danych. Nie ma natomiast formalnej 
przeszkody, aby instytucja fi nansowa, działając w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, 
skorzystała z zewnętrznej usługi fi ntech w procesie oceny ryzyka kredytowego – przy założeniu 
zachowania zasad wynikających z prawa ochrony danych. 

8 Por. § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 27.03.2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fi zycznych 
po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów oraz trybu 
usuwania tych informacji (DzU Nr 56, poz. 373).
9 Zob. także opinię brytyjskiego organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych na temat stosowania zasady minimalizacji w odniesieniu 
do analityki Big Data: Information Commissioner’s Offi ce, 2017, 91.
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V. Wykrywanie nadużyć i transakcji podejrzanych
Jednym z bardziej perspektywicznych zastosowań SI w sektorze nowoczesnych usług fi nan-

sowych jest obszar przeciwdziałania nadużyciom. Typowanie transakcji podejrzanych to element 
zapobiegnia oszustwom na szkodę klientów, jak i samej instytucji, ale również ważny mechanizm 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i fi nansowaniu poważnej przestępczości (w tym terroryzmowi). 
Tym, co odróżnia systemy uczenia maszynowego od klasycznych algorytmów typowania transakcji 
podejrzanych jest potencjał w wyszukiwaniu nowych, nieznanych wcześniej rodzajów nadużyć. 
Systemy uczenia maszynowego poprzez proces uczenia potrafi ą osiągać lepsze wyniki niż kla-
syczne algorytmy, dzięki czemu ich stosowanie może prowadzić do realnych korzyści fi nansowych 
podmiotów, które decydują się na ich wdrożenie. Jak jednak w każdym przypadku zastosowania 
SI, sukces wdrożenia warunkowany jest prawidłowym przeprowadzeniem etap nauki, a więc 
przygotowaniem odpowiednio dużego zestawu danych referencyjnych. Tylko w ten sposób moż-
liwe jest osiągnięcie poziomu, przy którym algorytm będzie trafnie typował transakcje podejrzane 
przy jednocześnie akceptowalnym poziomie fałszywych alarmów (tzw. false positive)10. Proces 
optymalizacji działania tego typu algorytmów jest zadaniem czasochłonnym i wymagającym także 
wysokich kompetencji technicznych, stąd też ten segment zastosowań SI znajduje się w stałym 
zainteresowaniu podmiotów branży fi ntech. 

W literaturze odnaleźć można analizy dotyczące możliwości wykorzystania algorytmów 
uczenia maszynowego do przeciwdziałania różnego typu oszustwom. Najbardziej oczywiste do-
tyczą wykrywania nadużyć w korzystaniu z określonych produktów fi nansowych – np. płatności 
kartowych lub mobilnych (Hoi i Le, 2018). W takim przypadku system SI może zostać przygoto-
wany do wykrywania zdarzeń niestandardowych, dotyczących nie tylko przypadków korzystania 
z instrumentu płatniczego w sposób odmienny od typowego (analiza behawioralna), lecz także 
z wykorzystaniem informacji dodatkowych, pochodzących z innych baz danych. Przykładem 
może być np. zestawianie w czasie rzeczywistym informacji o lokalizacji punktu POS z geoloka-
lizacją właściciela karty płatniczej (lokalizacją jego telefonu), co pozwala na potwierdzanie czy 
transakcji dokonuje uprawniona osoba. Przykładem implementacji tego modelu są mechanizmy 
antyfraudowe oferowane w ramach tzw. portfeli elektronicznych, stanowiących rodzaj nowoczes-
nej usługi płatniczej pozwalającej na gromadzenie różnych instrumentów płatniczych w ramach 
jednej usługi cyfrowej11.

W bardziej rozbudowanych zastosowaniach systemy wykrywania nadużyć mogą wykorzy-
stywać indywidualne profi le klienta do oceny czy realizowane transakcje są nie tylko zgodne 
z wcześniejszymi transakcjami realizowanymi przez tę samą osobę, lecz także zgodne z decyzjami 
zakupowymi podejmowanymi przez innych, podobnych klientów. W tym zakresie zastosowanie 
mogą znaleźć podobne profi le konsumenckie, jak w przypadku oceny wskaźników kredytowych, 
z tą wszakże różnicą, że wykorzystanie tych mechanizmów wprost służyłoby interesom klien-

10 Terminem false positive określane jest zjawisko błędnego klasyfi kowania zdarzeń nieprawidłowych (uznawania ich za akceptowalne), natomiast 
jako false negative określane jest uznawanie za błędne przypadków prawidłowych. Wskaźniki false positive i false negative służą do oceny jakości al-
gorytmów decyzyjnych. W statystyce stosowane są pojęcia „błędu pierwszego rodzaju” (false positive) oraz „błędu drugiego rodzaju” (false negative). 
11 Przykładem takiej usługi jest elektroniczny portfel oferowany przez Visa we współpracy z bankami. Analizując zapisy regulaminu takiej usługi, bez 
trudnu można odnaleźć regulacje dowodzące stosowania przez usługodawców mechanizmów wykrywania nadużyć – por. np. pkt 4 ust. 5 ogólnych 
warunków korzystania z Portfela Elektronicznego ING oraz V.me by Visa: „system przeciwdziałania oszustwom serwisu V.me by Visa może dokony-
wać dodatkowych kontroli by zagwarantować, że stale utrzymywany jest najwyższy poziom zabezpieczeń”, https://www.ing.pl/_fi leserver/item/1014415 
(dostęp: 1.04.2019).
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ta i odbywało się za jego zgodą. Należy pamiętać, że tego typu systemy mogą być budowane 
wyłącznie przez podmioty mające dostęp do odpowiednio szczegółowych informacji na temat 
swoich klientów (banki, fi rmy ubezpieczeniowe, podmioty telekomunikacyjne).

Wykrywanie nadużyć z wykorzystaniem uczenia maszynowego to usługa, która już dzisiaj 
jest oferowana przez liczne podmioty branży fi ntech. Klientami tego typu usług są instytucje fi -
nansowe, ale również duże sklepy internetowe oraz wszyscy przedsiębiorcy pragnący zapewnić 
wiarygodność realizowanych transakcji online. Na rynku dostępne są usługi pozwalające na przy-
kład w zaawansowany sposób weryfi kować lokalizację użytkownika, w tym sprawdzać czy osoba 
składająca zamówienie online nie korzysta z technik ukrywania swojej tożsamości lub maskowania 
adresu IP12. W ten sposób budowany jest wskaźnik punktowy pozwalający fi rmom e-commerce 
identyfi kować próby oszustwa w dużej liczbie przetwarzanych zamówień. 

W przypadku instytucji fi nansowych obok wykrywania przypadków nadużyć dotyczących 
własnych klientów (np. próba posłużenia się cudzą kartą płatniczą) oddzielnym zadaniem jest 
również wykonywanie obowiązków prawnych związanych z obszarem AML (Anti Money Laudering, 
przeciwdziałanie praniu pieniędzy). Proces typowania transakcji podejrzanych oraz zgłaszania ich 
do wyznaczonego organu (wcześniej GIIF, obecnie Szef KAS) funkcjonuje w polskim porządku 
prawnym od niemal dwudziestu lat. Jego podstawę stanowi stosowanie środków bezpieczeństwa 
fi nansowego, których wykonywanie już zgodnie z ustawą z 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia-
łaniu praniu pieniędzy i fi nansowaniu terroryzmu13 mogło być zlecane podmiotom zewnętrznym. 
We wcześniejszym stanie prawnym ustawodawca nie przewidział jednak możliwości outsou-
rcingu tzw. wzmożonych środków bezpieczeństwa (art. 9e ustawy z 16 listopada 2000). Fakt 
ten był wskazywany przez przedstawicieli branży fi ntech jako bariera dla rozwoju świadczonych 
przez nich usług (Komisja Nadzoru Finansowego, 2018, pkt 35). Wraz z wejściem w życie nowej 
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i fi nansowaniu terroryzmu14, prawodawca rozszerzył 
przewidziany w art. 48 zakres powierzenia stosowania środków bezpieczeństwa fi nansowego, 
uwzględniając możliwość wykonywania przez podmiot trzeci obowiązków przewidzianych w art. 43 
ust. 3, a dotyczących bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji. W efekcie obecnie instytucje 
zobowiązane do stosowania przepisów ustawy mają większą swobodę w korzystaniu z ramach 
outsourcingu z innowacyjnych usług zewnętrznych, także w obszarze analizy transakcji i typo-
wania transakcji podejrzanych.

Oddzielną kategorią systemów antyfraudowych są systemy dedykowane do identyfi kacji 
nadużyć wewnętrznych, np. związanych z prowadzonymi procesami zamówień towarów i usług, 
rozliczania kosztów podróży służbowych, wykorzystania sprzętu i zasobów fi rmowych itp. Jest to 
stale rosnący segment usług, w przypadku których celem jest zmniejszanie zawyżanych kosztów 
lub oszustw dokonywanych przez własnych pracowników przedsiębiorcy.

O ile powyższe przykłady dotyczą systemów SI dedykowanych do zmniejszania ryzyka nad-
użyć fi nansowych na poziomie poszczególnych organizacji, to w podobny sposób możliwe jest 
typowanie transakcji podejrzanych na płaszczyźnie państwa. Wdrażane w wielu krajach – w tym 

12 Przykładem jest kanadyjska usługa GeoGuard, której dostawca wskazuje na przeprowadzanie ponad 400 testów antyfraudowych każdej transak-
cji dzięki czemu jest w stanie identyfi kować i blokować 100.000 unikalnych użytkowników każdego miesiąca. Opis usługi: https://www.geoguard.com/ 
(dostęp: 1.04.2019).
13 DzU 2017, poz. 1049.
14 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i fi nansowaniu terroryzmu (DzU 2018, poz. 723).
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także Polsce – systemy wymiany informacji o podatnikach, pozwalają również na identyfi kowanie 
różnego typu nadużyć fi nansowych. Od 2018 roku w oparciu o znowelizowane przepisy ordynacji 
podatkowej15 w Polsce funkcjonuje STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej), gro-
madzący rozbudowane informacje na temat krajowych rachunków i operacji fi nansowych reali-
zowanych za ich pośrednictwem. W debacie publicznej STIR jest prezentowany jako komponent 
e-państwa dedykowany do walki z poważną przestępczością, taką jak tzw. karuzele VATowe lub 
pranie pieniędzy. Ustawodawca planował dalsze rozszerzenie zakresu danych gromadzonych 
przez STIR o informacje dotyczące adresu IP, z którego zlecono operację fi nansową16. W ten 
sposób aparat skarbowy mógłby łatwo identyfi kować powiązane ze sobą transakcje dotyczące 
wielu różnych podmiotów, a realizowane w podobnym czasie z tego samego komputera. Według 
dostępnych informacji obecnie system STIR funkcjonuje w oparciu o klasyczne reguły AML, nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszłości olbrzymia baza danych systemu stała się materiałem 
treningowym przy wdrożeniu algorytmów uczenia maszynowego.

VI. Robo-advisory w doradztwie inwestycyjnym
W ostatnich latach stale rośnie popularność częściowo lub całkowicie zautomatyzowanych 

usług doradztwa inwestycyjnego. W literaturze określa się je zbiorczo terminem robo-advisory, 
chociaż w zależności od użytego kontekstu przez pojęcie to mogą być rozumiane de facto różne 
usługi. Zgodnie z defi nicją stosowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, „robodoradztwo” to 
forma zautomatyzowanego doradztwa fi nansowego, opartego na zaawansowanych algorytmach, 
świadczonego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i narzędzi do analizy dużych zbiorów da-
nych17. Z kolei FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), amerykański podmiot powołany 
jako organ samoregulacji rynku, produkty tego typu określa jako „narzędzia cyfrowego doradztwa 
inwestycyjnego” (digital investment advice tools) i zalicza do nich także usługi automatycznych 
analiz inwestycyjnych oferowane dla tradycyjnych doradców inwestycyjnych (Financial Industry 
Regulatory Authority, 2016, s. 2). Robodoradztwo może być więc postrzegane jako samodzielna 
usługa zastępująca pracę doradcy inwestycyjnego (perspektywa KNF), może być także trakto-
wana jako uzupełnienie narzędzi dostarczających aktualną informację dla wykwalifi kowanego 
profesjonalisty. Dalsze różnice dotyczą zakresu samej usługi – a w szczególności czy algorytmi-
zacji podlega wyłącznie analityka i dostarczenie rekomendacji, czy także składanie zleceń inwe-
stycyjnych w imieniu inwestora. W tym drugim przypadku stosowany bywa także termin „handel 
algorytmiczny”18.

Korzyści ze stosowania robodoradztwa koncentrują się wokół zwiększania dostępu do 
nowoczesnych usług fi nansowych. Jak wskazuje KNF, robodoradztwo obniża koszty usług do-
radztwa fi nansowego, dzięki czemu usługi te mogą być dostępne dla szerszego grona klientów. 
Jednocześnie jednak dostępne analizy wskazują, że znaczna część inwestorów lepiej ocenia 
usługi świadczone przez tradycyjnych doradców – zarówno w zakresie dopasowania produktów 

15 Zob. art. 119zg i n. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. DzU 2018, poz. 800).
16 Zob. art. 1 pkt 6 projektu z 16 maja 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, https://cli.re/Ld72xd (dostęp: 1.04.2019). Ostatecznie 
w ostatecznej wersji nowelizacji nie uwzględniono postulatu automatycznego gromadzenia w STIR informacji na temat adresów IP, wprowadzając zamiast 
tego możliwość żądania uzupełnienia tych danych przez instytucję fi nansową (por. art. 119zs § 1 pkt 4 ordynacji podatkowej). Dlatego adresy IP osób 
składających zlecenia przelewów i tak są gromadzone, ale nie w STIR tylko przez instytucje odpowiedzialne (np. banki, SKOKi).
17 Robodoradztwo, KNF, https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/fi n_tech/robodoradztwo (dostęp: 1.04.2019).
18 Handel algorytmiczny, KNF, https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/fi n_tech/handel_algorytmiczny (dostęp: 1.04.2019).
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do indywidualnych potrzeb, czytelności przekazywanych informacji, jak i trafności rekomendacji. 
Usługi automatyczne zostały ocenione lepiej tylko w jednej kategorii, jaką był niższy koszt ich 
świadczenia (Fisch, Labour i Turner, 2017, s. 12).

O skali sukcesu tego typu modelu biznesowego może świadczyć przykład Betterment, jednej 
z pierwszych platform służących dostarczaniu usług robodoradztwa fi nansowego szerokiemu gro-
nu konsumentów, która po niespełna dziesięciu latach działalności – według danych na marzec 
2019 r. – zarządzała kontami 400 000 klientów i aktywami w wysokości 16 mld USD19. W ślad 
za sukcesem Betterment, w Stanach Zjednoczonych powstało szereg kolejnych tego typu usług, 
przy czym własne platformy udostępniły także instytucje fi nansowe świadczące klasyczne usługi 
doradztwa inwestycyjnego, takie jak Charles Schwab, Fidelity Investments czy Bank of America 
(Strzelczyk, 2017, s. 55). Skala prowadzonej działalności wskazuje na rosnące znaczenie zauto-
matyzowanych usług doradztwa fi nansowego, ale prowadzi również do konieczności analizy ram 
prawnych, w jakich tego typu usługi są świadczone.

Doradztwo inwestycyjne jest sektorem tradycyjnie kojarzonym z usługami fi nansowymi i pod-
legającym szczegółowym regulacjom prawnym. Jest to działalność licencjonowana, nadzorowana 
i zastrzeżona dla określonych kategorii podmiotów, w tym fi rm inwestycyjnych (Komisja Nadzoru 
Finansowego, 2012, s. 1). Także zawód doradcy inwestycyjnego należy do grupy zawodów regu-
lowanych, którego wykonywanie przysługuje osobom wpisanym na listę prowadzoną przez KNF20. 
Powstaje zatem pytanie, czy podmioty działające na rynku robodoradztwa fi nansowego powinny 
podlegać takim samym regulacjom, jak doradcy inwestycyjni. KNF odpowiedziało na to pytanie 
twierdząco, wskazując, że czynności polegające na przygotowaniu w oparciu o potrzeby i sytuację 
klienta rekomendacji dotyczącej m.in. kupna lub sprzedaży instrumentów fi nansowych – są doradz-
twem inwestycyjnym, a w efekcie stanowią działalność maklerską, której prowadzenie wymaga 
uzyskania odpowiedniej licencji. Nie każdy przykład wykorzystania algorytmów do generowania 
rekomendacji rynkowych (tzw. sygnałów inwestycyjnych) będzie traktowany jako wypełniający 
przesłanki usługi doradztwa inwestycyjnego. Kluczowe w tym przypadku jest uwzględnienie 
w rekomendacji indywidualnej sytuacji klienta (np. oczekiwanego horyzontu inwestycyjnego, 
akceptowalnego poziomu ryzyka itp.). Dlatego też KNF wskazuje, że jeżeli „sygnał inwestycyj-
ny będzie zawierał jedynie wskazanie kierunku zachowania inwestycyjnego bez uwzględnienia 
profi lu inwestycyjnego klienta, do którego rekomendacja jest adresowana, to wówczas będzie to 
rekomendacja o charakterze ogólnym, niewypełniająca przesłanek doradztwa inwestycyjnego” 
(Komisja Nadzoru Finansowego, 2013, s. 16).

Stosowanie tych samych narzędzi nadzorczych do usług świadczonych tradycyjnie oraz z wy-
korzystaniem systemów uczenia maszynowego może okazać się niewystarczające. W szczegól-
ności wydaje się, że obecnie funkcjonujący proces potwierdzania kompetencji doradców zupełnie 
nie przystaje do rynku SI. Problem jest widoczny przy próbie oceny prawidłowości funkcjonowania 
systemu algorytmicznego przed jego dopuszczeniem do eksploatacji. O ile w przypadku systemów 
informatycznych bazujących na stałych algorytmach przedmiotem analizy może być prawidło-
wość reguł decyzyjnych, o tyle z uwagi na specyfi kę SI – podejście takie okaże się nieskutecz-
ne. W ich bowiem przypadku walidacji powinien podlegać cały proces eksploatacji systemu: od 

19 Robo-advisors With the Most Assets Under Management – 2019, Robo-Advisor Pros 2019, https://cli.re/gEv4Kz (dostęp: 1.04.2019).
20 Art. 126 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fi nansowymi (DzU 2018, poz. 2286).
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zaprojektowania, poprzez etap uczenia, na rozwoju i eksploatacji skończywszy. Wykonywanie 
zewnętrznego nadzoru nad takim systemem będzie wymagało zatem nie tylko odpowiedniej 
wiedzy w zakresie instrumentów fi nansowych, lecz także wysokich kompetencji technicznych. 
Problem ten, chociaż sygnalizowany w literaturze (Baker, Bellaert, 2018, s. 734), z uwagi na 
obecne zaawansowanie produktów z segmentu robodoradztwa (koncentrujących się w zdecydo-
wanej większości na wąskim zakresie instrumentów fi nansowych, to jest funduszach ETF oraz 
rynku forex) nie jest dostrzegany jako potencjalna trudność przez samych regulatorów. Dlatego, 
według danych z września 2018 roku, w żadnym państwie UE nie prowadzono prac związanych 
z wprowadzeniem odrębnych regulacji adresowanych do rynku robodoradztwa (Joint Committee 
of the European Supervisory Authorities, 2018, s. 11).

VII. Podsumowanie
Branża fi ntech w sposób naturalny związana jest z rozwojem sztucznej inteligencji, a pod-

mioty w niej działające jako jedne z pierwszych nauczyły się monetaryzować korzyści wynikające 
z zastosowania algorytmów uczenia maszynowego. Według opublikowanych w 2018 roku da-
nych, 65% ankietowanych menedżerów pracujących w sektorze usług fi nansowych dostrzegało 
potencjał leżący w nowoczesnych technologiach, takich jak sztuczna inteligencja, blockchain czy 
robotyzacja (Aitken, 2018). Z tych samych badań wynika jednak, że tylko 33% badanych wskaza-
ło, że te technologie są obecnie wdrażane w ich organizacjach. Przyczyn tej dysproporcji można 
poszukiwać zarówno w niedojrzałości technologii, ostrożnym podejściu instytucji fi nansowych, 
jak i istniejących barierach regulacyjnych. Bez wątpienia jednak widoczny jest trend postępującej 
automatyzacji w sektorze fi nansowym, który już obecnie skutkuje zmianami w świadczeniu istnie-
jących usług oraz pojawianiem się nowych, innowacyjnych produktów fi nansowych. 

Amerykańska Rada Stabilności Finansowej (FSB) w opublikowanym w 2017 roku raporcie 
wskazała na korzyści płynące z wdrożenia SI i Big Data tak dla rynków fi nansowych, instytucji 
na nim działających, jak i samych klientów (Financial Stability Board, 2017, s. 24–28). Dotyczą 
one aspektów fi nansowych (zmniejszenie kosztów działalności, wpływające na zwiększenie do-
stępności usług dla szerszego kręgu odbiorców) ale i jakościowych (możliwość przeprowadzania 
analiz niedostępnych wcześniej). FSB podkreśla przy tym możliwość oferowania usług dostoso-
wanych do potrzeb i oczekiwań konkretnego klienta, z uwzględnieniem profi lu jego zachowania 
oraz akceptowalnego ryzyka. Jednocześnie podkreślono, że nowe technologie to także nowe 
zagrożenia. Jako przykład Rada wskazała ryzyko nieuprawnionej dyskryminacji w procesie wy-
znaczania wskaźników kredytowych. Słusznie w tym miejscu zauważono, że w przypadku Big 
Data nawet formalny zakaz gromadzenia określonych kategorii danych (np. dotyczących rasy, 
wyznania, orientacji seksualnej) nie stanowi technicznej przeszkody dla algorytmów SI w ujaw-
nieniu tych cech z wykorzystaniem innych danych dostępnych w procesie uczenia maszynowego 
(Rojszczak, 2019a, s. 117–124).

Odrębnym problemem wymagającym dogłębnego rozpoznania jest sposób nadzorowania 
funkcjonowania podmiotów fi ntech, świadczących nowoczesne usługi z wykorzystaniem SI i Big 
Data. Dominujący obecnie model – polegający na próbie zastosowaniu tradycyjnych narzędzi 
nadzorczych – wydaje się nieperspektywiczny. Istotną świadczenia usług fi nansowych jest za-
ufanie i wiarygodność. Czym innym jest zaufanie do konkretnego profesjonalisty, świadczącego 
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określoną usługę osobiście, a czym innym zaufanie do technologii, za której wdrożenie i eksplo-
atację odpowiadają zespoły składające się nierzadko z setek osób.

Rozwój SI w obszarze usług fi nansowych jest również przedmiotem zainteresowania ze strony 
polskich władz. W 2018 roku Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało raport „Założenia do strategii AI 
w Polsce”, w którym analizie poddano także wpływ rozwoju nowoczesnych technologii na sektor 
fi nansowy. W dokumencie przedstawiono rekomendacje związane z dopasowaniem przepisów 
krajowych do specyfi ki SI i Big Data. Autorzy dużo uwagi poświęcili wyjaśnieniu, dlaczego model 
outsourcingu wynikający z prawa rynku fi nansowego jest archaiczny, a dalsze jego funkcjonowanie 
stanowi barierę dla wprowadzania SI do krajowych instytucji fi nansowych (Ministerstwo Cyfryzacji, 
2018, s. 199–206). Pozytywnie należy także ocenić inicjatywę KNF powołania tzw. piaskownicy 
regulacyjnej, która umożliwia testowanie i rozwijanie innowacyjnych usług fi nansowych we współ-
pracy ze środowiskiem fi ntech oraz regulatorem (Komisja Nadzoru Finansowego, 2018b).

W ostatnich latach uwaga opinii publicznej została zwrócona na pierwsze wdrożenia tzw. kre-
dytu społecznościowego (Social Credit System, SCS) w Chinach21. SCE to grupa rozproszonych 
systemów informatycznych o lokalnym zasięgu, z których niektóre zarządzane są przed instytucje 
publiczne, a część przez podmioty prywatne. Ich wspólną cechą jest tworzenie tzw. czarnych list 
(black list), na których umieszczane są jednostki krytycznie oceniane przez władzę („społecznie 
niedostosowane”) – np. posiadające zaległości podatkowe czy karane za przestępstwa (Síthig 
i Siems, 2019, s. 12). Obniżenie wskaźnika SCS może wynikać również z podejmowanych ak-
tywności społecznych, w tym politycznych. Możliwość ta ma być uzyskana między innymi dzię-
ki analizie informacji publikowanych w Internecie (np. wpisy na portalach społecznościowych). 
Znaczna część SCS jest zarządzana ręcznie, dlatego medialne przedstawianie tej technologii 
jako praktycznego przykładu zastosowania SI jest nietrafne.

Z perspektywy rynku fi ntech interesującym przykładem SCS jest natomiast platforma o na-
zwie Kredyt sezamowy (Sesame Credit) zarządzana przez spółkę zależną od koncernu Alibaba. 
Kredyt sezamowy opiera się na wykorzystaniu dużych zbiorów danych pochodzących z różnych 
źródeł, co ma pozwolić tamtejszym dostawcom usług fi nansowych na uwzględnienie we wskaź-
nikach wiarygodności kredytowej nie tylko informacji dotyczących kredytobiorcy, lecz także osób 
znajomych. Co więcej wskaźnik Kredytu sezamowego ma wpływ także na inne codzienne aktyw-
ności, takie jak na przykład szczegółowość kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej na lotni-
sku, możliwość adoptowania psa ze schroniska czy nawet ocenę w portalach randkowych (Chen 
i Cheung, 2017, s. 361–362). 

System oceny wiarygodności obywateli wdrażany w Chinach dopiero ewoluuje, jednak już 
dzisiaj może być analizowany jako przykład, w jaki sposób nowoczesne technologie mogą wpły-
nąć na kształt usług fi nansowych, ale w dalszej perspektywie także na przemiany społeczne – nie 
zawsze wzmacniając przy tym wartości demokratyczne państwa.

Dlatego też omówienie perspektyw zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji oraz Big 
Data w sektorze usług fi nansowych nie może prowadzić do utraty z pola widzenia prawdziwe-
go potencjału tych technologii, jakim jest możliwość poznania zwyczajów i zachowań nie tylko 
jednostek, ale i całych społeczeństw z nieznaną wcześniej precyzją. W efekcie mechanizmy 

21 Omawiając konstrukcję SCS należy pamiętać zarówno o odmienności chińskiego modelu prawnego od obowiązującego w Europie, ale również 
innej tradycji związanej z perypecją i rolą prywatności w stosunkach społecznych. Temat został omówiony szczegółowo w Chen, 2015, s. 265–276.
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prawne stojące na straży sposobu wykorzystania tych informacji powinny być jednym z za-
gadnień nierozerwanie związanych z dyskusją nad nowymi zastosowaniami SI i Big Data 
w gospodarce. 
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Streszczenie
Specyfi ka wyrobów medycznych wymaga, aby ich producenci kładli szczególny nacisk na kwestie 
związane z bezpieczeństwem ich stosowania. Jednocześnie rozwój technologii informatycznych, 
a szczególnie Internetu rzeczy, spowodował że w medycynie powszechnie zaczęto wykorzystywać 
wyroby komunikujące się za pośrednictwem sieci, także takie, które są na stałe do niej podłączone. 
Budzi to uzasadnione pytanie w zakresie ich zabezpieczenia z perspektywy cyberbezpieczeństwa. 
Niniejszy artykuł jest próbą analizy tego zagadnienia z perspektywy przepisów rozporządzenia 
2017/745, które wchodzi w życie w maju 2020 roku. W jego ramach zostanie zarysowana prob-
lematyka związana z korzystaniem z wyrobów medycznych w perspektywie zagrożeń, których 
źródłem jest Internet oraz obecny stan prawny dotyczący badania wyrobów medycznych pod ką-
tem cyberbezpieczeństwa. Ponadto zostaną przeanalizowane przepisy dotyczące defi nicji wyrobu 
medycznego, w szczególności przesłanek uznających oprogramowanie za samodzielny wyrób, 
zasady klasyfi kacji wyrobów medycznych oraz zasady ich wprowadzania do obrotu a następnie 
nadzorowania urządzeń będących w obrocie. Osią wspólną analiz jest pytanie o zasady stwier-
dzenia bezpieczeństwa z perspektywy zagrożeń płynących z sieci. 
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I. Zagadnienia wprowadzające
Rozwój technologii informacyjnych doprowadził do rewolucji w sposobie diagnostyki i lecze-

nia pacjentów. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa technologia Internetu rzeczy (dalej: IoT) 
defi niowana jako infrastruktura społeczeństwa informacyjnego pozwalającą na zaawansowane 
usługi poprzez łączenie fi zycznych rzeczy i ich wirtualnych odpowiedników w oparciu o istniejące 
technologie informacyjne i komunikacyjne (ITU-T 2015). Wykorzystanie tych urządzeń pozwala na 
zbieranie szerokiego zakresu danych o stanie zdrowia w czasie rzeczywistym zarówno od pacjentów 
monitorowanych w warunkach szpitalnych, jak i od osób przebywających w domu. Urządzenia te 
znajdują coraz szersze zastosowanie w leczeniu i działaniach mających na celu poprawę jakości 
życia osób cierpiących na choroby przewlekłe (Jara, Hopp i Weaver, 2018, s. 587–593), osób 
starszych (Jurczak, 2020) oraz wspomagają leczenie najnowszymi metodami terapeutycznymi, 
takimi jak medycyna precyzyjna (Kosowska, Sowa i Świerczyński, 2019, s. 152).

Priorytetem działania urządzeń medycznych jest bezpieczeństwo ich użytkowania dla pa-
cjentów. Należy podkreślić, że przepisy wyraźnie rozgraniczają urządzenia będące wyrobami 
medycznymi i takie, które pomimo swoich funkcji nie posiadają tego statusu. Przykładem tych 
ostatnich są urządzenia typu werables, takie jak opaski dostarczające dane o aktywności fi zycz-
nej lub informujące o konieczności pomocy użytkownikowi (Gomułka, 2019). Należy zauważyć, 
że pozyskiwane dane za pomocą takich właśnie urządzeń nie mają wartości danych klinicznych 
i nie mogą być wykorzystywane w procesie leczenia. 

W przypadku wyrobów medycznych będących jednocześnie urządzeniami IoT zasadniczą 
kwestią w zakresie bezpieczeństwa ich używania jest problematyka zabezpieczenia tych urzą-
dzeń przed zagrożeniami mającymi swoje źródło w cyberprzestrzeni. Należy zwrócić uwagę, że 
Internet rzeczy uznawany jest za szczególnie wrażliwy w tym zakresie (ENISA, 2017, s. 22–23). 
Wskazuje się, że jedną z najważniejszych przyczyn tego zjawiska jest liczba i różnorodność ty-
pów urządzeń, które prowadzą do stosowania autorskich rozwiązań w zakresie oprogramowania, 
które następnie nie są aktualizowane po zakończeniu projektu (OWASP, 2018). Jednocześnie, 
ze względu na warunki licencji użytkownicy nie mają możliwości samodzielnej zmiany opro-
gramowania (ENISA, 2017, s. 44). Prowadzi to do powstania luk bezpieczeństwa, które mogą 
być wykorzystane w atakach, których celem są urządzenia medyczne. Skutkiem tego może 
być naruszenie bezpieczeństwa informacji rozumianego jako zapewnienie poufności, integral-
ności i kompletności danych (Chmielewski i Waćkowski, 2018, s. 79). W przypadku urządzeń 
medycznych może to skutkować czasowym lub trwałym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta 
lub poważnym zagrożeniem zdrowia publicznego. Powstaje zatem pytanie czy bezpieczeństwo 
wyrobów medycznych obejmuje również kwestie związane z odpowiednim poziomem bezpie-
czeństwa oprogramowania niezbędnego do korzystania z takich urządzeń. Celem niniejszego 
artykułu jest rozważenie tego zagadnienia w kontekście zmiany przepisów dotyczących wyrobów 
medycznych. 
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II. Obecne regulacje
Aktualnie obowiązujące regulacje dotyczące certyfi kacji urządzeń medycznych opierają się 

na dyrektywach, uchwalonych w latach 19901 i 19932, a następnie nowelizowanych w latach 
20003 i 20074. Akty te stały się podstawą polskich unormowań wprowadzonych ustawą z 20 maja 
2010 r. o wyrobach medycznych5. Przepisy te opierają się na założeniu, że tylko wyroby medyczne 
mogą być wykorzystywane w trakcie realizacji procedur medycznych. Związany z tym jest nakaz 
zawarty w art. 17 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej6 posługiwania się przez podmioty i praktyki lekarskie wyłącznie produktami i wyrobami 
medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych oraz liczne obowiązki nałożone na 
producentów i importerów wyrobów medycznych, których spełnienie konieczne jest przed wpro-
wadzeniem produktu do obrotu. Ma to gwarantować uzyskanie możliwie najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa dla pacjentów. 

Należy zauważyć, że defi nicja zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 38 o wyrobach medycznych za 
wyrób medyczny uznaje zarówno samo oprogramowanie, jak i narzędzia, przyrządy, urządzenia, 
materiał lub inny artykuł stosowany w połączeniu z oprogramowaniem. Jednocześnie procedu-
ry certyfi kacyjne nie odnoszą się bezpośrednio do problematyki cyberbezpieczeństwa. Nakaz 
uwzględniania tego zagadnienia można wyinterpretować z art. 6 ustawy, który zakazuje wpro-
wadzania do obrotu, wprowadzania do używania, przekazywania do oceny działania, dystry-
buowania, dostarczania, udostępniania, instalowania, uruchamiania i używania wyrobów, które 
stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia lub zdrowia pacjentów, użytkowników lub innych 
osób, przekraczające akceptowalne granice ryzyka, określone na podstawie aktualnego stanu 
wiedzy, kiedy są prawidłowo dostarczone, zainstalowane, utrzymywane oraz używane zgodnie 
z ich przewidzianym zastosowaniem. Przesłanka aktualnego stanu wiedzy będzie w przypadku 
oprogramowania dotyczyła odporności urządzenia na znane podatności i wektory cyberataku. 
Interpretacja ta jest wsparta unormowaniami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań 
zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych7, które nakłada obowiązek 
walidacji oprogramowania zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i z uwzględnieniem zasad cyklu 
rozwoju oraz zarządzania ryzykiem.

Natomiast w zakresie możliwości reagowania na nieznane wcześniej zagrożenia ustawa 
nie nakłada na wytwórcę, importera i dystrybutora wprowadzającego wyrób medyczny do obrotu 
bezpośredniego obowiązku dostarczania aktualizacji. Przepisy wymagają jedynie, aby użytkownik 
używał produktu zgodnie z przewidzianym zastosowaniem i w oparciu o zalecenia zawarte w in-
strukcji używania. Jednocześnie art. 90 ust. 4 ustawy nakazuje wskazać podmioty upoważnione 

1 Dyrektywa Rady nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów 
medycznych aktywnego osadzania (Dz.Urz. WE 1990 L 189/17).
2 Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych (Dz.Urz. WE 1993 L 169/1). 
3 Dyrektywa 2000/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2000 r. zmieniająca dyrektywę 93/42/EWG w odniesieniu do wyrobów 
medycznych zawierających trwałe pochodne krwi ludzkiej lub osocza ludzkiego (Dz.Urz. WE L 313 z 13.12.2000 r., s. 22).
4 Dyrektywa 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5września 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania, dyrektywę Rady 93/42/EWG dotyczącą wyrobów 
medycznych oraz dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz.Urz. UE L 247 z 21.09.2007 r., s. 21).
5 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. DzU 2019, poz. 175 z późn. zm.).
6 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. DzU 2018, poz. 2190 z późn. zm.).
7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 lutego 2016 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych 
(DzU 2016, poz. 211).
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przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do dokonywania aktualizacji, o ile zgodnie 
z instrukcją użytkownik nie może jej przeprowadzić samodzielnie. Należy zwrócić uwagę, że 
obowiązki nałożone na użytkowników w zakresie utrzymywania i użytkowania rzeczy nie powin-
ny przekraczać zwyczajowych działań przyjętych w danych stosunkach. W związku z tym to po 
stronie producenta, a nie użytkownika, leży analizowanie pojawiających się podatności na ataki 
i przygotowanie aktualizacji oprogramowania zmniejszających ryzyko jego skutecznego przepro-
wadzenia. Obowiązkiem użytkownika jest natomiast instalacja aktualizacji zgodnie z wytycznymi 
producenta.

III. Regulacje wprowadzane rozporządzeniem 2017/745

1. Uwagi wprowadzające 

Zasadnicze prace nad dyrektywami 90/385/EWG i 93/42/EWG prowadzone były w la-
tach 80. XX wieku. Mimo późniejszych nowelizacji, akty te nie sprostały wyzwaniom związanych 
z postępem technologii i zmianą uwarunkowań rynkowych. Zjawiska te skłoniły prawodawcę 
unijnego do przeprowadzenia przeglądu tych aktów prawnych. Rezultatem tego było uchwalenie 
5 kwietnia 2017 r. rozporządzenia 2017/7458 uchylającego wskazywane dyrektywy i komplek-
sowo normującego problematykę wprowadzania na rynek, obrotu i nadzoru nad rynkiem wyro-
bów medycznych oraz zasad prowadzenia na terenie Unii badań klinicznych dotyczących takich 
wyrobów. 

Celem tej regulacji jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia poprzez sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego w obszarze wyrobów medycznych oraz ustanowienie wy-
sokich norm jakości i bezpieczeństwa tych wyrobów. Prawodawca w motywie 2 rozporządzenia 
wskazuje, że oba te cele są równie istotne i współzależne, a do ich osiągnięcia należy dążyć 
jednocześnie. Podkreśleniem tego założenia jest wskazanie w motywie 88 wartości, które należy 
uwzględniać przy interpretacji, który wprost odnosi się do uwzględniania w jej trakcie praw podsta-
wowych, szczególnie chronionych w Karcie Praw Podstawowych9, takich jak godność człowieka, 
jego integralność, ochrona danych osobowych10, wolności sztuki i nauki, wolności prowadzenia 
działalności gospodarczej i prawa własności. Takie założenie wpisuje się we wskazywany w li-
teraturze ścisły związek cyberbezpieczeństwa z prawami człowieka (Cavelty i Kavanagh, 2019, 
s. 73–75) W szczególności należy zgodzić się z poglądem, że zagadnienie to wykracza poza za-
kres związany z autonomią informacyjną jednostki, prawa do życia oraz prawa do najwyższego 
osiągalnego poziomu zdrowia. Tym samym rozporządzenie 2017/745 można uznać za wpisujące 
się w zakres realizacji obowiązków państw członkowskich wynikających z praw człowieka (Nowak, 
2003, s. 51–54), co rzutuje na jego wykładnię systemową (Eide i Eide, 2006). 

 8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrekty-
wy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG  
(Dz.Urz. UE 2017 L 117/1).
 9 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE 2012 C 326/391).
10 Problematyka ochrony danych osobowych przez urządzenia medyczne była szeroko uwzględniania w trakcie tworzenia Rozporządzenia 2017/745 
włącznie z opinią Europejskiego Inspektora Ochrony Danych wydaną 8.02.2013 (Dz.Urz. UE 2013 C 358/7). Niemniej jednak problematyka ta pozostaje 
na marginesie regulacji tego aktu prawnego, dlatego pomijam ją w dalszych rozważaniach. 



8282 Jarosław Greser            Cyberbezpieczeństwo wyrobów medycznych w świetle rozporządzenia 2017/745

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 2(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.9.6

2. Defi nicja wyrobu medycznego 

Rozporządzenie w art. 2 pkt 1 zawiera defi nicję legalną wyrobu medycznego. Zgodnie z nią 
do kategorii tej są zaliczane produkty spełniające łącznie dwa rodzaje przesłanek. Pierwszą z nich 
jest forma oddziaływania na pacjenta. W tym zakresie wyrobem medycznym prawodawca prze-
widział katalog otwarty, wskazując, że można do niego zaliczyć narzędzia, aparaty, urządzenia, 
implanty, odczynniki, materiały oraz oprogramowanie. Jednocześnie wyrobem medycznym nie 
będzie wytwór, który nie osiąga swojego zasadniczego przewidzianego działania środkami far-
makologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi w ludzkim ciele lub na nim, ale którego 
działanie może być wspomagane takimi środkami.

Należy zauważyć, że za wyrób może być uznany również sam program funkcjonujący nie-
zależnie. Tym samym problematyka cyberbezpieczeństwa będzie obejmowała wyroby będące 
rzeczami, o ile do ich funkcjonowania niezbędne są programy komputerowe, jak również same 
programy występujące wyłącznie w postaci cyfrowej. 

Drugą grupą przesłanek jest cel stosowania wyrobu założony przez producenta. Po pierwsze, 
musi być on przeznaczony dla ludzi. Po drugie, ma być wykorzystywany do szczególnych zasto-
sowań medycznych, które obejmują diagnozowanie, profi laktykę, monitorowanie, przewidywanie, 
prognozowanie, leczenie lub łagodzenie choroby, urazu lub niepełnosprawności oraz dostarczanie 
informacji poprzez badanie in vitro próbek pobranych z organizmu ludzkiego. Do kategorii wyrobów 
medycznych zalicza się również wyroby do celów kontroli poczęć lub wspomagania poczęcia oraz 
produkty specjalnie przeznaczone do czyszczenia, dezynfekcji lub sterylizacji wyrobów medycz-
nych. Jednocześnie, na podstawie art. 1 ust. 6 rozporządzenia, z zakresu wyrobów medycznych 
wyłączono między innymi produkty lecznicze w rozumieniu art. 1 pkt 2 dyrektywy 2001/83/WE11 
oraz produkty lecznicze terapii zaawansowanych12 i wyroby medyczne do diagnostyki in vitro 
objęte rozporządzeniem (UE) 2017/74613.

Ustawodawca przewidział regulację produktów, które mogą być stosowane do celów tak me-
dycznych, jak i niemedycznych. Zgodnie z art. 1 ust. 3 rozporządzenia w takiej sytuacji konieczne 
jest łączne spełnienie wymogów dla wyrobów medycznych oraz dla wyrobów niemających przewi-
dzianego takiego zastosowania. Należy zwrócić uwagę, że z perspektywy cyberbezpieczeństwa 
źródłem takich wymagań mogą być zobowiązania publicznoprawne, prywatnoprawne i standar-
dy własne (Rojszczak, 2018, s. 306–309). Tym samym miernik spełnienia wymagań dla wyrobu 
medycznego może znajdować się poza normami prawa powszechnie obowiązującego. Należy 
zauważyć, że jest to korzystna sytuacja w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, 
przy jednoczesnej dynamice zagrożeń w cyberprzestrzeni, która sprawia, że normy prawne nie 
zawsze zapewniają optymalne formy przeciwdziałania im. Normy branżowe zapewniają większą 
elastyczność w tym zakresie przez co skuteczniej przyczyniają się do tworzenia bezpiecznych 
urządzeń i oprogramowania z perspektywy cyberzagrożeń. 

11 Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do pro-
duktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.Urz. WE 2001 L 311/21).
12 Rozporządzenie (WE) nr 1394/2007 z 13.11.2007 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej 
i zmieniające dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (Dz.Urz. UE 2007 L 324/121).
13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz 
uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz.Urz. UE 2017 L 117/176).
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Prawodawca przewidział specjalną procedurę dla produktów niemających przewidzianego 
zastosowania medycznego, ale jednocześnie w odniesieniu do ich właściwości oraz związanego 
z nimi ryzyka mających uzasadnione podobieństwo do wyrobu medycznego. Wykaz takich produk-
tów znajduje się w załączniku XVI do rozporządzenia 2017/745 i obejmuje między innymi sprzęt 
emitujący promieniowanie elektromagnetyczne o wysokim natężeniu oraz sprzęt przeznaczony 
do stymulacji mózgu za pomocą prądów elektrycznych lub pól magnetycznych lub elektromag-
netycznych, które przenikają przez czaszkę, aby zmienić czynność neuronów w mózgu. W tym 
zakresie przewidziane jest stosowanie stosowania wspólnych specyfi kacji, które będą bazować na 
istniejących normach zharmonizowanych dla analogicznych wyrobów o zastosowaniu medycznym 
opartych na podobnej technologii. Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia przewiduje, że akty te zostaną 
przyjęte do 26 maja 2020 r., co powoduje, że wejdą w życie równocześnie z rozporządzeniem. 
Wydaje się, że taka regulacja powinna zabezpieczać osoby, które w przeciwnym wypadku zdane 
byłyby na przepisy prawa konsumenckiego zapewniającego niższy standard ochrony.

3. Oprogramowanie odrębne jako wyrób medyczny 

Jak wskazano powyżej, oprogramowanie odrębne to takie, które jest niezależne od urzą-
dzenia i może być uznane za wyrób medyczny. Należy zauważyć, że kategoria „oprogramowań 
odrębnych” jest bardzo zróżnicowana zarówno pod kątem skomplikowania, jak i sposobów two-
rzenia i dystrybucji. Do tej grupy mogą zaliczać się proste aplikacje wspierające udzielanie usług 
medycznych na odległość, czy darmowe aplikacje na telefony komórkowe zawierające ćwiczenia 
dla osób ze schorzeniami narządów ruchu. Równocześnie w obrocie funkcjonują złożone syste-
my, takie jak IBM Watson for Oncology14, który analizuje dokumentację medyczną pacjenta przez 
pryzmat wytycznych dotyczących leczenia i publikacji naukowych i proponuje potencjalne metody 
terapii uszeregowane według skuteczności czy też GastroView15 automatycznie klasyfi kujący 
anomalie w układzie pokarmowym na podstawie obrazu z badania endoskopowego. 

Zakwalifi kowanie danego typu oprogramowania jako wyrobu medycznego jest zależne od 
celu, w jakim zostało ono stworzone. Zgodnie z motywem 19 rozporządzenia, jeżeli producent 
przewidział zastosowanie danej aplikacji do co najmniej jednego z zastosowań medycznych wy-
szczególnionych w defi nicji wyrobu medycznego, wówczas oprogramowanie to będzie stanowić 
taki wyrób. Natomiast w sytuacji, w której dany program ma zastosowania ogólne, mimo że jest 
używany w ochronie zdrowia, nie będzie miał charakteru wyrobu medycznego, podobnie jak apli-
kacje związane ze stylem życia lub samopoczuciem. 

Ma to szczególnie istotne znaczenie wobec regulacji dyrektywy 2019/77016, która normuje 
stosunki pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami w zakresie umów o dostarczanie treści 
cyfrowych lub usługi cyfrowej. Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a tego aktu prawnego obowiązkiem do-
starczającego jest zagwarantowanie bezpieczeństwa, jakie jest typowe dla tego samego rodzaju 
treści cyfrowych lub usług cyfrowych i którego konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod 
uwagę charakter treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz oświadczenia publiczne złożone przez 
przedsiębiorcę. Jednocześnie motyw 29 tej dyrektywy wskazuje, że nie ma ona zastosowania 
14 https://www.ibm.com/pl-pl/marketplace/clinical-decision-support-oncology (dostęp: 15.01.2020).
15 http://cta.ai/pl/projekty/gastro-view (dostęp: 15.01.2020).
16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści 
cyfrowych i usług cyfrowych (Dz.Urz. UE 2019 L 136/1).
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do wyrobów medycznych przepisywanych lub dostarczanych przez pracownika służby zdrowia. 
Natomiast w przypadku wyrobów, które konsument może otrzymać bez ich przepisania lub do-
starczenia przez pracownika służby zdrowia, takich jak aplikacje zdrowotne, przepisy dyrektywy 
powinny znajdować zastosowanie. 

W przypadku oprogramowania o charakterze ogólnym, do którego zaliczają się przykładowo 
systemy zarządzania ruchem pacjentów czy dokumentacją medyczną, należy pozytywnie ocenić 
zamysł prawodawcy. Natomiast w przypadku aplikacji związanych ze stylem życia trzeba wskazać 
na jego niekonsekwencję. Brakuje bowiem procedury powielającej rozwiązania dla produktów 
mających uzasadnione podobieństwo do wyrobu medycznego. Wydaje się, że z perspektywy 
bezpieczeństwa odbiorcy kryterium kwalifi kacji do zbioru wyrobów medycznych powinna być 
spełniana funkcja, a nie decyzja producenta o jego zastosowaniu. 

4. Klasyfi kacja oprogramowania jako wyrobu medycznego 

Dotychczasowe przepisy oraz międzynarodowa praktyka dotycząca wyrobów medycznych 
wprowadzały ich podział na cztery klasy: I, IIa, IIb oraz III. Art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2017/745 
utrzymuje ten podział. Zgodnie z tym przepisem kryterium przypisania do poszczególnych kategorii 
jest poziom ryzyka związanego narażeniem życia i zdrowia człowieka. Jednocześnie motyw 58 
rozporządzenia wskazuje, że powinno się również uwzględniać sposób produkcji wyrobów i ich 
projekt techniczny. Ostatnia z przesłanek jest podstawą do zbadania czy zostały uwzględnione 
zasady cyberbezpieczeństwa na etapie jego projektowania. Należy zwrócić uwagę, że koncep-
cja secure by design odnosząca się w szczególności do oprogramowania i urządzeń Internetu 
rzeczy jest standardem branżowym (OWASP, 2019) i zalecanym sposobem postępowania przez 
brytyjskie ministerstwo do spraw cyfryzacji i przemysłów kreatywnych (DCMS, 2018a, s. 19–23).

Klasyfi kację wyrobów medycznych przeprowadza się zgodnie z załącznikiem VIII do rozpo-
rządzenia. W przypadku oprogramowania zależy ona od tego czy steruje ono wyrobem lub wpływa 
na jego używanie, czy też jest to oprogramowanie odrębne. W pierwszej sytuacji program klasyfi -
kuje się w tej samej klasie, co dany wyrób. Natomiast w drugiej proces kwalifi kacji jest niezależny. 

Zgodnie z punktem 6.3 załącznika VIII do klasy IIa zalicza się programy dostarczające in-
formacje wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji do celów diagnostycznych lub terapeu-
tycznych oraz oprogramowanie przeznaczone do monitorowania procesów fi zjologicznych oraz 
zgodnie z punktem 7.4 wyroby przeznaczone specjalnie do rejestracji obrazów diagnostycznych 
uzyskiwanych za pomocą promieniowania rentgenowskiego. Klasa IIb jest przeznaczona dla pro-
gramów dostarczających informacje do podejmowania decyzji w przypadku, gdy skutkiem takiej 
decyzji może być poważne pogorszenie stanu zdrowia danej osoby lub konieczność interwencji 
chirurgicznej oraz programy monitorujące procesy fi zjologiczne w przypadku, gdy zmiana tych 
parametrów może powodować bezpośrednie zagrożenie dla pacjenta. 

Do klasy III zalicza się oprogramowanie wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji, jeżeli 
ich skutkiem może być zgon danej osoby albo nieodwracalne pogorszenie stanu jej zdrowia oraz 
zgodnie z punktem 7.9 aktywne wyroby terapeutyczne ze zintegrowaną lub wbudowaną funkcją 
diagnostyczną, która w istotnym stopniu wpływa na postępowanie z pacjentem za pośrednictwem 
wyrobu, takie jak systemy o obiegu zamkniętym lub automatyczne defi brylatory zewnętrzne. 
Pozostałe oprogramowanie zalicza się do klasy I. 
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Przypisanie do określonej kategorii wyrobów rodzi skutki związane z wyborem typu procedury 
oceny zgodności, a tym samym ma wpływ na koszty ich wprowadzenia na rynek. Jednocześnie 
w przypadku wyrobów klasy IIa, IIb i III w procesie klasyfi kacji obowiązkowy jest udział jednostki 
notyfi kowanej. W przypadku wyrobów klasy I klasyfi kacja może być przeprowadzana na wyłączną 
odpowiedzialność producentów. Należy jednak zwrócić uwagę, że w procesie oceny powinny być 
brane pod uwagę kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, a w szczególności skutki przejęcia 
kontroli nad programem, zakłócenie działania programu polegające na wskazywaniu błędnych 
decyzji, na przykład w wyniku ataku typu poison pill oraz brak dostępu do oprogramowania na 
przykład w wyniku ataku typu ransomware lub DDoS. Odmienne rozumienie skutków, a w szcze-
gólności stopnia ryzyka przeprowadzenia ataku może rodzić potencjalne pole sporu pomiędzy 
producentami i jednostkami notyfi kowanymi. Prawodawca przewidział w art. 51 ust. 2 rozporzą-
dzenia 2017/745, że co do zasady będą one rozstrzygane przez właściwy organ w państwie człon-
kowskim, w którym producent ma zarejestrowane miejsce prowadzenia działalności. W przypadku 
polskiego porządku prawnego, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych nadzór 
nad autoryzowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia jednostkami notyfi kowanym 
sprawuje ten minister, we współpracy z Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wydaje się więc, że będą to właściwe organy 
do rozstrzygania takiego sporu. Jednocześnie w przypadku cyberbezpieczeństwa należy mieć na 
względzie, że naczelną regułą powinna być dyrektywa bezpieczeństwa pacjenta. 

IV. Zasady wprowadzania do obrotu urządzeń medycznych
Artykuł 5 ust. 1 rozporządzenia 2017/745 wprowadza ogólną regułę stanowiącą, że wyrób 

medyczny może zostać wprowadzony do obrotu lub używania jedynie wtedy, gdy przy należytym 
dostarczeniu i prawidłowej instalacji, konserwacji i używaniu zgodnie z przewidzianym zastoso-
waniem jest on zgodny ze wszystkimi przepisami zawartymi w rozporządzeniu. W pierwszym 
rzędzie dotyczy to ogólnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa określonych w załączniku I. 
Ponadto wymagane jest ustanowienie i utrzymywanie systemu zarządzania ryzykiem, prowadze-
nie oceny klinicznej produktu, w tym obserwacji klinicznych po wprowadzeniu do obrotu, sporzą-
dzanie i bieżące aktualizowanie dokumentacji technicznej, sporządzanie deklaracji zgodności UE 
i umieszczenie oznakowania zgodności CE. 

W przypadku programów komputerowych załącznik I, oprócz ogólnej reguły nakazującej 
ich projektowanie i produkowanie w taki sposób, by w normalnych warunkach używania były 
odpowiednie do ich przewidzianego zastosowania, prawodawca przewidział specjalne regulacje 
dotyczące elektronicznych systemów programowalnych. W rozumieniu punktu 17 ust. 1 systemy 
te obejmują oprogramowania zarówno połączone z innym urządzeniem, jak i odrębne. W zakre-
sie cyberbezpieczeństwa podstawowe znaczenie ma norma zawarta w punkcie 17 ust. 2, która 
wprost nakazuje wytwarzanie i rozwijanie oprogramowania zgodnie z aktualnym stanem wiedzy 
dotyczącym bezpieczeństwa informacji. Biorąc pod uwagę cel rozporządzenia, wydaje się, że 
właściwym miernikiem oceny zachowania producenta będzie najwyższa staranność. Z tego moż-
na wyinterpretować obowiązek spełnienia zaostrzonych norm bezpieczeństwa w chwili produkcji 
urządzenia, ale również monitorowania i reagowania na pojawiające się podatności zagrażające 
bezpieczeństwu korzystania z oprogramowania zgodnie z jego cyklem życia. Ma to szczególne 
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znaczenie z perspektywy bezpieczeństwa pacjenta, zwłaszcza w kontekście wskazywanej w li-
teraturze tendencji pomijania kwestii bezpieczeństwa na etapie modernizacji oprogramowania 
(Nowak, 2018, s. 193). 

Kolejnym wymogiem bezpieczeństwa, wynikającym z punktu 17 ust. 4 załącznika I, jest 
określenie przez producenta minimalnych wymagań dotyczących sprzętu, właściwości sieci in-
formatycznej oraz środków bezpieczeństwa informatycznego, niezbędnych do zgodnego z prze-
znaczeniem działania oprogramowania. O ile dwie pierwsze przesłanki można potraktować jako 
określenie minimalnych wymagań sprzętowych, o tyle trzecia może mieć kluczowe znaczenie 
z perspektywy przenoszenia odpowiedzialności za cyberbezpieczeństwo urządzenia na nabyw-
cę. Taka sytuacja będzie miała miejsce, jeśli producent wskaże bez koniecznego uzasadnienia 
rygorystyczne środki bezpieczeństwa, na przykład polegające na analizie oprogramowania pod 
kątem ujawnianych podatności. Należy jednak w tym względzie mieć na uwadze wskazanie przez 
prawodawcę określenia „minimalne wymagania”. Wykładnia językowa tego zwrotu przesądza 
o przyjęciu perspektywy równoważącej ryzyko związane z korzystaniem ze sprzętu z obowiązka-
mi użytkownika. Wydaje się, że nie powinny wychodzić one poza katalog dobrych praktyk, takich 
jak regularne aktualizacje, stosowanie oprogramowania antywirusowego czy fi rewall. Natomiast 
kwestia monitorowania zagrożeń i podatności powinna być zawsze po stronie producenta. 

Zgodnie z punktem 23 ust. 4 lit. ab informacje dotyczące minimalnych wymagań dotyczą-
cych sprzętu, właściwości sieci informatycznej oraz środków bezpieczeństwa informatycznego 
umieszcza się instrukcji obsługi wyrobu medycznego. Ponadto dokument ten zawiera specyfi -
kacje niezbędne użytkownikowi do prawidłowego użycia produktu. W ich zakres będą wchodzić 
wyszczególnienie cech użytkowych programu oraz jego funkcji i zasad ich działania. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że punkt 23 ust. 1 lit. d nie nakłada obowiązku dostarczania instrukcji dla 
wyrobów klasy I i IIa, o ile można z nich bezpiecznie korzystać bez takiego dokumentu. Wydaje 
się jednak, że tego wyjątku nie można zastosować do oprogramowania, chociażby ze względu 
na brak wiedzy dotyczący wymagań sprzętowych, który może uniemożliwić jego uruchomienie. 
W tym zakresie należy zatem postulować konieczność dostarczania instrukcji niezależnie od kla-
syfi kacji do określonej klasy produktu medycznego. 

Osobnym wymogiem w zakresie bezpieczeństwa jest interoperacyjność i kompatybilność 
wyrobów przeznaczonych do korzystania wraz z innymi wyrobami medycznymi. Zgodnie z defi ni-
cją legalną zawartą w art. 2 pkt. 25 rozporządzenia 2017/745 kompatybilność oznacza zdolność 
wyrobu do łącznego stosowania go z najmniej jednym innym wyrobem bez utraty lub osłabienia 
zdolności do działania zgodnego z przeznaczeniem oraz bez konieczności modyfi kacji lub do-
stosowania jakiejkolwiek części połączonych wyrobów. Natomiast defi niowana w art. 2 pkt 26 
rozp orządzenia interoperacyjność oznacza możliwość współpracy i komunikowania się między 
sobą co najmniej dwóch różnych wyrobów oraz wymiany i stosowania informacji do prawidłowe-
go wykonania konkretnej funkcji bez zmiany zawartości tych danych. Realizacja tych warunków 
wpływa w szczególności na dostępność informacji rozumianą jako wgląd w nią upoważnionej 
osoby (Dysarz, 2019, s. 9). W warunkach świadczenia usług medycznych ma to istotne znacze-
nie z perspektywy szybkości udzielenia pomocy oraz dysponowania pełnią danych przez osobę 
jej udzielającej, co może niejednokrotnie mieć rozstrzygające znaczenie w sytuacji zagrożenia 
życia. Jednocześnie zobowiązanie producentów do takiego działania przeciwdziała tendencji do 



8787 Jarosław Greser            Cyberbezpieczeństwo wyrobów medycznych w świetle rozporządzenia 2017/745

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 2(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.9.6

tworzenia własnych standardów wymiany danych, co wobec różnorodności urządzeń wyklucza-
łoby w zasadzie wymianę danych. 

Do obowiązków producenta związanych z wprowadzeniem produktu na rynek należy przygo-
towanie jego dokumentacji technicznej zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku II. W szcze-
gólności zawiera ona wyniki wszystkich testów lub badań weryfi kacyjnych i walidacyjnych oraz 
ich krytyczną analizę, które zostały przeprowadzone w celu wykazania zgodności wyrobu z wy-
mogami rozporządzenia 2017/745. W odniesieniu do oprogramowania pkt 6 ust. 1 lit. b wymaga 
zawarcia szczegółowych informacji dotyczących projektu badania, pełnych protokołów testów 
lub badania, metod analizy danych. Obejmuje to opis projektu oprogramowania, proces jego roz-
woju oraz dowody potwierdzające walidację oprogramowania w postaci stosowanej w gotowym 
wyrobie, w tym opis testów w środowisku użytkownika. Ponadto konieczne jest uwzględnienie 
działania programu w różnych konfi guracjach sprzętowych. Należy zauważyć, że przepis nie 
wymaga wprost żadnych szczególnych badań w zakresie cyberbezpieczeństwa, takich jak testy 
penetracyjne. Należy jednak uznać, że bardzo szeroki zakres obowiązków producenta obejmuje 
również te kwestie, a brak szczegółowych wskazań wynika z chęci zachowania aktualności prze-
pisów wobec szybko postępujących zmian w zakresie technologii.

Kluczowym zagadnieniem z perspektywy cyberbezpieczeństwa jest ustalenie wersji opro-
gramowania wykorzystywanego w określonym urządzeniu medycznym. Przepisy rozporządzenia 
nie narzucają w tej kwestii obowiązku umieszczania informacji na ten temat ani na etykiecie urzą-
dzenia, ani w instrukcji obsługi. Jednocześnie zgodnie z art. 10 ust. 7 rozporządzenia 2017/745 
producent zobowiązany jest do oznaczenia wyrobu za pomocą kodu UDI. Według art. 2 pkt 5 tego 
aktu prawnego kod ten składa się z sekwencji znaków umożliwiających jednoznaczną identyfi ka-
cję konkretnego wyrobu na rynku. Należy zauważyć, że umieszczenie kodu UDI jest niezależne 
od innych sposób oznakowania wyrobu i w żaden sposób ich nie zastępuje. Kod ten składa się 
z dwóch części: kodu UDI-DI i kodu UDI-PI. Pierwszy z nich wskazuje na model wyrobu, natomiast 
drugi identyfi kuje jednostkę produkcji wyrobu.

Reguły nadawania kodu UDI w przypadku oprogramowania określone są w punkcie 6 załącz-
nika VI do rozporządzenia. Zasadą jest nadawanie go na poziomie oprogramowania i umieszcza-
nie go na opakowaniu, jeżeli program jest dostarczany na nośniku fi zycznym lub na ekranie łatwo 
dostępnym dla użytkownika w łatwo czytelnym formacie zwykłego tekstu. Jeżeli program nie ma 
interfejsu użytkownika, wówczas kod powinien być przekazywany za pomocą API. 

Co do zasady wszelkie zmiany w oprogramowaniu wymagają zmiany kodu UDI. W szczegól-
ności jest to wymagane, gdy modyfi kacja dotyczy pierwotnego działania, bezpieczeństwa lub prze-
widywanego użycia oprogramowania lub sposobu interpretacji danych. Zgodnie z punktem 6.5.3 
załącznika VI niewielkie zmiany oprogramowania wymagają nowego kodu UDI-PI, ale nie nowego 
kodu UDI-DI. Decyzję w zakresie tego czy zmiana jest niewielka podejmuje producent wyrobu. 
Aby ułatwić podjęcie decyzji, prawodawca wskazał przykładowe czynności, które można zaliczyć 
do niewielkich zmian. Są nimi poprawki związane z usuwaniem błędów lub polepszaniem uży-
teczności, jeżeli nie służą podniesieniu bezpieczeństwa lub są poprawkami zabezpieczeń. Należy 
z tego wnioskować, że każda zmiana dotycząca cyberbezpieczeństwa wyrobu będzie wymagała 
nowego kodu UDI-PI. Jest to niewątpliwe korzystne z perspektywy bezpieczeństwa użytkownika 
zważywszy na to, że podatności w oprogramowaniu najczęściej dotyczą jego określonych wersji. 
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Tym samym producent nie tylko może ocenić ile wyrobów jest zagrożonych podatnością, lecz 
także dotrzeć do nabywców lub podmiotów wprowadzających wyrób na rynek i bezpośrednio 
zakomunikować im o konieczności przeprowadzenia aktualizacji. 

V. Nadzór nad cyberbezpieczeństwem 
wyrobu wprowadzonego do obrotu

Zachowanie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa jest procesem dynamicznym. Wynika 
to z funkcjonalnej defi nicji tego pojęcia, która wskazuje na zmienność jej poziomu w czasie i za-
leżność od działań innych podmiotów (Banasiński, 2018, s. 29). Ma to szczególne znaczenie 
w przypadku wyrobów medycznych, co do których planowany jest wieloletni okres użytkowania. 
Jednocześnie w praktyce cykl życia produktu nie zawsze pokrywa się z cyklem życia oprogramo-
wania, co prowadzi do powstania tzw. orphant devices, czyli urządzeń, których oprogramowanie 
nie jest aktualizowane. Tym samym są one potencjalnym źródłem zagrożeń zarówno dla użyt-
kownika, jak i innych podmiotów użytkujących cyberprzestrzeń, służąc na przykład jako narzędzia 
do prowadzenia ataków DDoS (Marvin, 2017). 

W przypadku wyrobów medycznych rozporządzenie 2017/745 przewiduje rozbudowany ka-
talog obowiązków producenta związanych z bezpieczeństwem wyrobu, który został wprowadzony 
do obrotu. Obejmuje on również oprogramowanie odrębne oraz oprogramowanie będące częścią 
innego produktu. Podstawowym zadaniem wytwórcy jest ustanowienie systemu nadzoru każde-
go wyrobu, który został wprowadzony do obrotu. Artykuł 83 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że 
ma być on proporcjonalny do klasy ryzyka i odpowiedni dla danego rodzaju wyrobu by pozwalać 
na systematyczne gromadzenie, zapisywanie i analizowanie odpowiednich danych dotyczących 
jakości, działania i bezpieczeństwa wyrobu w całym jego okresie używania. Podstawą tego sy-
stemu jest plan nadzoru, który jest również częścią dokumentacji technicznej wyrobu, chyba że 
został on wykonany na zamówienie. 

Jednocześnie, niezależnie od spełnienia innych wymogów, rozporządzenie nakłada obowiązek 
sporządzania i aktualizowania dokumentacji technicznej dotyczącej nadzoru po wprowadzeniu do 
obrotu. Wymagania co do jej sporządzenia zawiera załącznik III. Nie zawiera on jednak wytycz-
nych odnoszących się bezpośrednio do kwestii związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym. 
Natomiast pośrednio kwestie te będą regulowane przez nakaz ustalenia odpowiednich wskaźników 
i wartości progowych, które są stosowane w stałej ocenie analizy stosunku korzyści do ryzyka 
oraz plan zarządzania ryzykiem, a także plan obserwacji klinicznych po wprowadzeniu do obrotu. 

Częścią dokumentacji technicznej są również raport z nadzoru po wprowadzeniu do obro-
tu, o którym mowa w art. 85 oraz okresowy raport o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 86. 
Pierwszy z nich dotyczy wyrobów klasy I i jest podsumowaniem wyników i wniosków z analiz 
danych z nadzoru po wprowadzeniu do obrotu zebranych w wyniku realizacji planu nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu. Ponadto zawiera uzasadnienie i opis podjętych działań zapobiegaw-
czych i korygujących. Producent aktualizuje raport tylko w razie zaistnienia takiej konieczności. 
Nie ma również obowiązku przesyłania go do organu nadzoru, chyba że organ ten wystąpi z ta-
kim żądaniem. 

Sporządzanie okresowego raportu o bezpieczeństwie jest obowiązkiem producentów wyrobów 
przypisanych do innej klasy niż I. W jego treści oprócz dziedzin tożsamych z raportem nadzoru 
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po wprowadzeniu do obrotu muszą być uwzględnione wnioski wynikające z ustalenia stosunku 
korzyści do ryzyka, główne ustalenia wynikające z obserwacji klinicznych po wprowadzeniu do 
obrotu, wielkość sprzedaży danego wyrobu oraz oszacowana liczebność i inne właściwości po-
pulacji korzystającej z danego wyrobu. Artykuł 86 ust. 1 rozporządzenia wprowadza nakaz aktu-
alizacji okresowego raportu o bezpieczeństwie nie rzadziej niż raz do roku w przypadku wyrobów 
klasy IIb i klasy III oraz nie rzadziej niż co dwa lata w przypadku wyrobów klasy IIa. W przypadku 
wyrobów klasy III producenci przedkładają okresowe raporty jednostce notyfi kowanej uczestni-
czącej w ocenie zgodności, która zapoznaje się z raportem i dodaje swoją ocenę do systemu 
elektronicznego, a następnie przekazuje ją organowi nadzorczemu. Natomiast raporty dotyczą-
ce wyrobów klasy IIa i IIb są obligatoryjnie udostępnienie jednostce notyfi kującej, a właściwym 
organom na ich żądanie. 

Należy zauważyć, że co do zasady, programy komputerowe należeć będą do klasy IIa i IIb. 
W konsekwencji monitorowanie ich działania będzie obligatoryjne przez cały cykl życia produktu. 
Niemniej jednak wydaje się prawodawca powinien explicite uwzględnić kwestie związane z cyber-
bezpieczeństwem. Tym samym dużą rolę w sferze kształtowania się postępowania producentów 
będą odgrywały jednostki notyfi kujące oraz organy nadzoru analizujące raporty i mogące wskazy-
wać obszary do poprawy lub uwzględnienia. Należy w tym względzie postulować ich aktywność, 
biorąc pod uwagę, że kwestia ta przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjenta. 

VI. Podsumowanie
Rozporządzenie 2017/745 jest kompleksowym aktem regulującym całościowo kwestie zwią-

zane z wyrobami medycznymi. Prawodawca uwzględnił fakt, że rozwój techniki doprowadził do 
powstania wyrobów medycznych ściśle powiązanych z oprogramowaniem oraz programów kom-
puterowych działających niezależnie od urządzeń. Biorąc pod uwagę, że priorytetem konstrukcji 
wyrobów medycznych ma być bezpieczeństwo ich używania, w kontekście oprogramowania 
pierwszoplanową kwestią jest ich analiza pod kątem cyberbezpieczeństwa.

Należy zauważyć, że rozporządzenie nie posługuje się tym terminem. Można przyjąć, że 
prawodawca traktuje cyberbezpieczeństwo jako integralną część bezpieczeństwa produktu, nie 
poświęcając jednak temu zagadnieniu osobnego miejsca. Wydaje się, że wobec rozwoju technologii 
Internetu rzeczy, która jest szeroko wykorzystywana do celów medycznych, a także powszechnego 
wykorzystywania sieci i związanych z tym zagrożeń, problematyka ta powinna znaleźć szersze 
odbicie w rozporządzeniu, chociażby poprzez explicite wskazanie obowiązków w tym zakresie. 

Jednocześnie należy pochwalić decyzję prawodawcy w zakresie kwalifi kacji oprogramowania, 
które co do zasady będzie ujęte w klasie IIa. Przekłada się to zarówno na konieczność spełnienia 
większej liczby wymogów na etapie wprowadzania produktu na rynek, jak i obowiązku monitoro-
wania działania urządzenia i aktualizowania dokumentacji technicznej po jego wprowadzeniu na 
rynek. Podkreślenia wymaga, że nie jest wprowadzony wprost obowiązek wydawania aktualiza-
cji oprogramowania w przypadku stwierdzenia luk bezpieczeństwa, ale wykładnia przepisów nie 
pozostawia wątpliwości co do jego istnienia.

Podkreślić należy słuszną decyzję prawodawcy w zakresie konieczności oznaczania po-
szczególnych wersji oprogramowania, w których wprowadzono zmiany dotyczące bezpieczeństwa 
nowymi kodami UDI-PI. Pozwala to na weryfi kację przez użytkownika czy wersja używana przez 
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niego jest aktualna, a także ocenę przez producenta ilościowej skali zagrożenia dotyczących 
niezaktualizowanych urządzeń. 

Bardzo ważną częścią działań w zakresie cyberbezpieczeństwa będą praktyki jednostek 
notyfi kowanych oraz organów nadzoru. Należy postulować, aby uwzględniały one ten aspekt za-
równo w trakcie procedury wprowadzania produktu na rynek, jak i na etapie jego funkcjonowania 
na rynku, szczególnie w kontekście dynamiki procesu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa 
wobec zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią. 
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I. Wprowadzenie

Współcześnie Internet jest jednym z najważniejszych, o ile nie centralnym, medium działań 
przedsiębiorcy pozwalającym na komunikację z klientami i kontrahentami. Dlatego ważne jest za-
gwarantowanie przedsiębiorcom bezpieczeństwa online, uniemożliwiając podszywanie się przez 
osoby trzecie. Taka przejrzystość i wiarygodność treści internetowych korzystnie wpływa również 
na pozycję konsumentów, niezależnie od tego, który etap podejmowania decyzji transakcyjnej 
ma miejsce online, ponieważ mają możliwość bardziej świadomego wyboru towaru lub usługi. 
Z powodu korzyści, jakie wynikają dla przedsiębiorców z posiadania odpowiedniej domeny, stają 
się one celem ataków. Zagrożeniem dla rzetelności zawartości stron internetowych jest piractwo 
w sieci przejawiające się różnego rodzaju naruszaniem praw przedsiębiorców i wprowadzaniem 
konsumentów w błąd, co do tożsamości właściciela domeny internetowej. 

Przyjęte w 2019 roku rozporządzenie w sprawie wdrażania i funkcjonowania Domeny 
Najwyższego Poziomu .eu ma na celu m.in. zapewnienie skuteczniejsze j ochrony przed narusza-
niem praw przedsiębiorców online przez wzmocnioną kontrolę rejestrowania domen internetowych. 
Oceniając trafność wprowadzonych zmian, warto sięgnąć do amerykańskiego systemu prawnego, 
ponieważ skala problemu piractwa internetowego w Stanach Zjednoczonych  odpowiada zakre-
sowi cyberprzestępczości na rynku internetowym Unii Europejskiej. Niniejszy artykuł przedstawia 
zjawisko cybersquattingu i typosquattingu, czyli form piractwa internetowego, przez przegląd po-
stępowań prowadzonych w związku z nimi w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. 

II. Piractwo internetowe – cybersquatting i typosquatting

Cybersquatting polega na rejestrowaniu nazwy domeny internetowej wcześniej niż podmiot, 
dla którego taka domena rzeczywiście miałaby znaczenie gospodarcze. Właściciel domeny kon-
taktuje się następnie z przedsiębiorcą, który czerpałby korzyści gospodarcze z jej posiadania 
i proponuje sprzedaż domeny (Curtin, 2010, s. 353–394). Spotyka się również praktyki korzystania 
z różnych wersji tej samej domeny, np. zmieniając domenę drugiego i trzeciego stopnia – „.net”, 
„.org” itd. (Tworkowska-Baraniuk, 2016, s. 178–187).

Podobnym naruszeniem jest typosquatting polegający na nazywaniu domeny w bardzo po-
dobny sposób do innej, już istniejącej. Typosquatterzy korzystają z literówek popełnianych przez 
użytkowników wyszukiwarek internetowych. Wystarczy zamienić kolejność dwóch liter w nazwie, 
aby zostać przekierowanym do niewłaściwej strony internetowej. Jeśli obie strony zawierają zbli-
żone treści, np. prezentują towary i usługi przedsiębiorców prowadzących podobną działalność 
gospodarczą, konsument może zostać wprowadzony w błąd. W literaturze typosquatting trakto-
wany jest niekiedy jako kategoria cybersquattingu (Ross, 2000, s. 641).

Często, zanim naruszenie zostanie wykryte, cybersquatter dokonuje czynności prawnych na 
rzecz osób trzecich. W styczniu 2020 r. Sąd Najwyższy w Singapurze (High Court of the Republic 
of Singapore) wydał wyrok w sprawie z powództwa 3 Corporate Services Pte Ltd (3 Corporate). 
Powód zawarł umowę sprzedaży domeny internetowej „grab.co.id” z Grabtaxi Holdings Pte Ltd 
(Grabtaxi). Pozwana spółka zobowiązała się do zapłaty 250 000 dolarów, jednak ostatecznie nie 
dokonała płatności. 3 Corporate zarzuciło Grabtaxi niewykonanie postanowień umowy. Pozwana 
twierdziła, że umowa nie ma charakteru wiążącego, ponieważ to nie 3 Corporate jest właścicielem 
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nazwy domeny, a akcjonariusz tej spółki. Ponadto Grabtaxi podniosło, że powód działa w sprzecz-
ności z porządkiem publicznym, ponieważ on lub jego akcjonariusze są właścicielami takich 
domen jak „amyswinehouse.com.sg” i „gooogle.com.sg”, które nie mają związku z działalnością 
prowadzoną przez 3 Corporate. Sąd oddalił powództwo, stwierdzając, że strony nie były związane 
wiążącą umową, ponieważ powód nie jest właścicielem domeny „grab.co.id”. Jednocześnie Sąd 
wskazał, że działania 3 Corporate spełniają przesłanki cybersquattingu, a celowa błędna pisownia 
w nazwach domen „amyswinehouse.com.sg” i „gooogle.com.sg” wykazuje cechy typosquattingu1. 

III. Funkcje i budowa domen internetowych
Początki Internetu sięgają lat 60. XX wieku. Wówczas występował pod nazwą Wide Area 

Networks (WAN), co można tłumaczyć jako sieci szerokoprzestrzenne (Pope, Warkentin, Mutchler 
i Luo, 2012, s. 329–346). Przesyłanie danych między komputerami zapewniają protokoły komu-
nikacji internetowej TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) odpowiedzialne 
odpowiednio za zbieranie pakietów danych i wysyłanie ich do właściwego miejsca docelowe-
go2. Adresy internetowe pozwalające komputerom podłączyć się do sieci są niepowtarzalne. 
Tworzą je indywidualne numery IP składające się z ciągu liczb z zakresu od 0 do 255 od-
dzielonych kropkami, które identyfi kują najpierw sieć krajową, następnie miejską, lokalną i fi -
nalnie konkretny komputer (Banach, 2006, s. 71–75). W ten sposób możliwe jest precyzyjne 
przesyłanie danych.

W latach 80. długie ciągi cyfr zostały zastąpione systemem nazw domenowych (Domain 
Name System), co znacznie usprawniło korzystanie z Internetu i ułatwiło pozycjonowanie (Pope, 
Warkentin, Mutchler i Luo, 2012, s. 329–346). Budowa domeny internetowej nie jest przypadko-
wa. Składa się z kilku części oddzielonych kropkami, które liczy się od prawej strony. W pierwszej 
kolejności zwraca się więc uwagę na domenę pierwszego stopnia (Top Level Domain, TLD). Może 
to być m.in.: domena krajowa (Country Code Top Level Domain, ccTLD) – „.pl” – oraz domena 
funkcjonalna (Generic Top Level Domain, gTLD) – „.org”. TLD można przyporządkować wiele 
 domen drugiego stopnia (Second Level Domain, SLD) (Waty, van Hoolan, Hengchen, Coeckelbergs 
i De Wilde, 2016, s. 4), np. ikar.wz.uw.edu.pl, gdzie domena funkcjonalna drugiego stopnia „edu” 
oznacza, że strona internetowa jest związana z edukacją. Początkowo domeny pierwszego 
stopnia miały siedem rozszerzeń: „.com”, „.edu”, „.gov”, „.int”, „.mil”, „.net” oraz „.org”. Wraz ze 
wzrostem dostępu do Internetu, liczba domen rosła, aż pojawiła się konieczność rozszerzenia 
katalogu TLD i SLD. Wśród nowych dostępnych adresów internetowych można wymienić: „.biz”, 
„.info”, „.name”, „.coop”, „.museum” i „.travel” (Waty, van Hoolan, Hengchen, Coeckelbergs i De 
Wilde, 2016, s. 4). 

Za rejestrowanie domen odpowiedzialne są wyodrębnione instytucje. W Polsce Naukowa 
i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) prowadzi rejestr domeny krajowej „.pl” oraz domen 
regionalnych i funkcjonalnych. Według danych z Krajowego Rejestru Domen obecnie zarejestro-
wanych jest około 2,5 mln domen z sufi ksem „.pl”3.

1 Wyr. SN Republiki Singapuru z 22.01.2020 r. w sprawie SGHC 2017, 3 Corporate Services Pte Ltd v. Grabtaxi Holdings Pte Ltd; zob. https://www.
supremecourt.gov.sg/docs/default-source/module-document/judgement/-2020-sghc-17-(22-1-2020)-pdf.pdf. 
2 https://www.britannica.com/technology/TCP-IP.
3 https://www.dns.pl/.
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IV. Ochrona przed naruszeniami w UE i USA
Konsumenci często zakładają, że znaki towarowe przedsiębiorstw, np. „Disney”, są adre-

sami internetowymi właścicieli znaków towarowych. Niestety wielu przedsiębiorców nie może 
z tego skorzystać lub może jedynie w sposób ograniczony z powodu piractwa internetowego. 
Stosowanie cybersquattingu i typosguattingu można zauważyć na rynkach zarówno UE, jak 
i ogólnoświatowym.

1. Prawo amerykańskie

1.1. Anticybersquatting Consumer Protection Act

Przed wejściem w życie The Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)4 w 1999 r. 
w sprawach o stosowanie cybersquattingu stosowano zasadę pierwszeństwa. Mimo zarejestrowa-
nia określonej domeny przez cybersquattera, sądy orzekały na korzyść wcześniej uprawnionych 
do rejestracji znaków towarowych i przyznawały im prawo do rejestracji identycznej lub podob-
nej nazwy jako domeny internetowej. Jednocześnie, w związku z tą praktyką, obawiano się, co 
w sytuacji, gdy ktoś dokona jako pierwszy rejestracji domeny, która przypadkowo jest taka sama 
lub zbliżona do cudzego znaku towarowego (Fisher, 2001, s. 12–25). Remedium na powyższe 
problemy miało być uchwalenie ACPA, zgodnie z którą, niedozwolone jest czerpanie w złej wie-
rze korzyści ze znaku towarowego, w tym poprzez rejestrowanie, obrót lub korzystanie z nazwy 
domeny będącej identyczną lub myląco podobną do znaku towarowego. Znak towarowy nie musi 
przy tym być powszechnie znany, a jedynie mieć charakter odróżniający. 

Udowodnienie działania w złej wierze nastręcza niekiedy problemów, zwłaszcza gdy po-
tencjalny cybersquatter nie złożył przedsiębiorcy propozycji odkupienia domeny p odobnej lub 
identycznej z jego znakiem towarowym. ACPA zawiera otwarty katalog czynników, które powinny 
być brane pod uwagę w rozstrzyganiu występowania złej wiary, m.in.: ewentualne wcześniejsze 
używanie przez pozwanego nazwy domeny w dobrej wierze; oferty sprzedaży, cesji, przeniesienia 
nazwy domeny na rzecz właściciela znaku lub osoby trzeciej; rejestracji lub posiadania innych 
domen podobnych lub identycznych ze znakami towarowymi, do których prawo mają inne pod-
mioty; podawanie wprowadzających w błąd, fałszywych informacji kontaktowych5. Co znamienne, 
przedsiębiorca obligatoryjnie dokonuje oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia konsumentów 
w błąd, niezależnie od żądania pozwu, nawet jeśli zarzuca jedynie osłabianie znaku towarowego. 
Ten wymóg znacznie osłabia pozycję przedsiębiorcy, ponieważ przy braku prawdopodobieństwa 
wprowadzenia w błąd, sąd może stwierdzić, że rejestrujący nie działał w złej wierze (Martin, 2000, 
s. 595–610). 

Cyberprzestępczość utrudnia niekiedy ustalenie jurysdykcji sądu. Przed uchwaleniem ACPA 
często zdarzało się, że rejestrujący nazwy domen podawali nieprawdziwe informacje dotyczące 
ich tożsamości i lokalizacji w celu ukrycia przed przyszłymi pozwami o naruszenie cudzego znaku 
towarowego (Fisher, 2001, s. 12–25). W związku z tym w treści ustawy przewidziano wytoczenie 
powództwa in rem przeciwko nazwie domeny według właściwości miejscowej sądu, w którego 

4 Anticybersquatting Consumer Protection Act, Pub. L. No. 106–113, sekcja 3002(a)(d)(1)(A), 113 Stat. 1501–545 et seq. (1999).
5 ACPA sekcja (a)(d)(1)(B)(i). 



9696 Anna Urbanek             Ochrona przed piractwem internetowym w prawie UE i Anticybersquatting Consumer Protection Act

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 2(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.9.7

okręgu znajduje się siedziba organu odpowiedzialnego za rejestrację tej domeny6. Warunkiem 
skutecznego wniesienia pozwu jest wykazanie należytej staranności podczas próby zlokalizowania 
właściciela domeny (Sadasivan, 2003, s. 237–257). Poza powództwem in personam i powódz-
twem in rem w myśl przepisów ACPA, przedsiębiorcy przysługują także wszelkie inne sposoby 
dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych. 

ACPA przewiduje szereg środków zaradczych w sytuacji stwierdzenia wystąpienia naruszenia 
w złej wierze w postaci przepadku, anulowania nazwy domeny lub przeniesienia praw na właś-
ciciela znaku towarowego7. Ustawa zapewnia dodatkową ochronę przedsiębiorcom, ponieważ 
w przeciwieństwie do innych przepisów chroniących właścicieli znaków towarowych nie wymaga 
faktycznego używania w obrocie gospodarczym. Jednocześnie ustawa ogranicza odpowiedzial-
ność z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego przez rejestrację domeny. Osoby, które nie 
są podmiotami rejestrującymi nazwę domeny lub nie posiadają na nią licencji, nie odpowiadają 
za naruszanie prawa do znaku towarowego8. Organy prowadzące rejestry nie ponoszą odpowie-
dzialności za szkody poniesione w związku z utrzymaniem nazwy domeny w toku postępowania 
sądowego, ale tylko w przypadku działania w dobrej wierze. Z kolei osoby umyślnie wprowadzający 
w błąd twierdzeniem, że nazwa domeny narusza lub rozwadnia cudzy znak towarowy, ponoszą 
odpowiedzialność wobec rejestrującego (Fisher, 2001, s. 12–25).

1.2.  Postępowania w związku z naruszeniem ACPA

W sprawie Microsoft v. Fisher pozwanemu zarzucono naruszenie prawa do znaku towaro-
wego Microsoft przez zarejestrowanie domeny „misrosoft.com” (Ross, 2000, s. 641). 

Kolejna sprawa związana z Microsoft Corporation dotyczy Kanadyjczyka, Mike’a Rowe 
(Tworkowska-Baraniuk, 2016, s. 178–187), który w 2003 r. zarejestrował domenę MikeRowSoft.
com, reklamującą jego usługi tworzenia stron www. Microsoft zarzucił właścicielowi domeny na-
ruszenie praw patentowych z uwagi na fonetyczne podobieństwo w nazwie strony internetowej. 
Mimo że Mike Rowe użył w nazwie domeny swojego imienia i nazwiska, a na podobieństwo 
z Microsoft Corporation można było zwrócić uwagę dopiero na poziomie dźwiękowym, sprawa 
zakończyła się zawarciem ugody i przejęciem domeny9.

Niekiedy zagrożone zostaje dobre imię przedsiębiorcy z powodu zarejestrowania domeny 
przez cybersquattera. W przypadku Habsco Inc., produkującej gry planszowe dla dzieci i uży-
wającej znaku towarowego „CANDY LAND”, doszło do osłabienia renomy znaku towarowego. 
Pozwany zarejestrował domenę „candyland.com” zawierającą treści erotyczne. W efekcie kon-
sumenci zostali wprowadzeni w błąd, co do zawartości strony internetowej „candyland”. Biorąc 
pod uwagę, że powód produkuje towary przeznaczone dla dzieci, skojarzenie z branżą erotyczną 
mogło poważnie zaszkodzić funkcjonowaniu jego przedsiębiorstwa. Sąd w Waszyngtonie (United 
States District Court, W.D. Washington) nakazał natychmiastowe usunięcie treści zawartych na 
spornej stronie internetowej i zaprzestanie używania znaku „CANDY LAND”10. 

 6 ACPA, sekcja 3002(a)(2)(C).
 7 ACPA sekcja (d)(1)(C). 
 8 ACPA sekcja (d)(1)(D). 
 9 https://www.eporady24.pl/orzecznictwo_sadowe_i_ugody_w_sprawach_nazw_domen_internetowych,artykuly,17,106,697.html.
10 Wyr. SO Stanów Zjednoczonych dla Waszyngton DC z 9.02.1996 r. w sprawie C96–130WD, Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd. 
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2. Prawo Unii Europejskiej

2.1. Wdrażanie i funkcjonowanie Domeny Najwyższego Poziomu „.eu”

Na podstawie rozporządzenia Komisji nr 874/2004 dostęp do rejestracji domeny „.eu” był 
podzielony na 3 fazy. W każdej kolejnej rozszerzany był krąg podmiotów uprawnionych do reje-
stracji w domenie „.eu”. Trzecia faza zapoczątkowała otwartą rejestrację domen dla wszystkich, 
zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”. Wciągu pierwszych czterech godzin od umożliwienia 
rejestracji zanotowano 702 684 zgłoszenia (Banach, 2006, s. 71–75).

W ostatnim kwartale 2019 r. w EURid (European Registry for Internet Domains) zarejestro-
wano 161 690 domen „.eu”. Całkowita liczba rejestracji spadła z 3 617 536 w trzecim kwartale do 
3 606 311 na koniec czwartego kwartału. Jak wskazało EURid tendencja spadkowa spowodowana 
jest niepewnością związana z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej11. Na początku 
lutego EURid poinformowało, że w okresie przejściowym – c o najmniej do 31 grudnia 2020 – oby-
watele Wielkiej Brytanii i osoby tam zamieszkałe nadal będą mogli przechowywać i rejestrować 
nazwę domeny „.eu” zgodnie ze specjalnym planem, który będzie obowiązywał od końca okresu 
przejściowego12. 

Domena pierwszego stopnia „.eu” została wprowadzona rozporządzeniem 733/200213, które 
określało zasady funkcjonowania rejestru TLD.eu. Z kolei rozporządzenie Komisji nr 874/2004 
określa reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji TLD.eu oraz 
zasady regulujące rejestrację domeny. Od wejścia w życie obu aktów stopniowo wzrasta liczba 
domen rejestrowanych z sufi ksem „.eu”. W 2017 r. Komisja Europejska rozpoczęła przeprowa-
dzanie konsultacji publicznych w celu zbadania czy ochrona gwarantowana unijnej TLD nadal 
jest skuteczna. Po przeprowadzeniu oceny, w 2019 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły roz-
porządzenie 2019/517 w sprawie wdrażania i funkcjonowania domeny „.eu”14. 

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia 2019/517 wniosek o rejestrację jednej lub kilku nazw domen 
w ramach TLD.eu może złożyć: obywatel Unii, niezależnie od miejsca jego zamieszkania; osoba 
fi zyczna, która nie jest obywatelem Unii, zamieszkała w państwie członkowskim; przedsiębior-
stwo, które ma siedzibę w Unii; organizacja, która ma siedzibę w Unii, bez uszczerbku dla stoso-
wania prawa krajowego. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem 2019/517 nazwa domeny, która 
jest identyczna z oznaczeniem lub łudząco podobna do oznaczenia, do którego na mocy prawa 
Unii lub prawa krajowego zostało ustanowione prawo i która została zarejestrowana bez tytułu 
prawnego do tego oznaczenia lub bez uzasadnionego interesu w odniesieniu do tego oznacze-
nia, powinna, co do zasady, zostać wycofana, a w razie konieczności przekazana prawowitemu 
posiadaczowi15. Nazwę domeny należy wycofać w każdym przypadku, w którym stwierdzono, że 
została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze16. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem 
Komisja powołuje Grupę Doradczą Zainteresowanych Stron ds. Domeny .eu, która będzie dawać 
11 https://eurid.eu/en/news/q4-2019-report/; Sprawozdanie Komisji dla Parlament Europejskiego i Rady na temat wdrożenia, działania i skuteczności 
domeny najwyższego poziomu .eu od kwietnia 2017 do kwietnia 2019, COM(2020) 63 fi nal. 
12 https://eurid.eu/en/register-a-eu-domain/brexit-notice/. 
13 Rozporządzenie (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.04.2002 r. w sprawie wprowadzania w życie Domeny Najwyższego 
Poziomu.eu (Dz.Urz. UE L 113 z 30.04.2002 r., s. 1–5).
14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/517 z 19.03.2019 r. w sprawie wdrażania i funkcjonowania Domeny Najwyższego Poziomu 
.eu, zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 (Dz.Urz. UE L 91 z 29.03.2019, s. 25–35).
15 Motyw 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/517.
16 Art. 4 ust. 4 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/517.
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wskazówki w kwestiach wykonania rozporządzenia, zarządzania TLD.eu, monitorowania EURid 
oraz dobrych praktyk w odniesieniu do przeciwdziałania z wszelkimi formami nadużyć podczas 
rejestracji domeny „.eu”17. 

Rozporządzenie 2019/517 wejdzie w życie w październiku 2022 r. Jego zakres może budzić 
obawy, ponieważ nie zostały w nim zawarte znaczące zmiany w stosunku do uchylanych rozpo-
rządzeń 733/2002 oraz 874/2004. 

2.2. Postępowania w związku z naruszaniem przepisów o domenie „.eu”

W  2006  roku  miasto  Zakopane  wystąpiło  do  EURid  o  zarejestrowanie  domeny 
„zakopane.eu”. Jednak nazwa została już wykorzystana przez holenderskie przedsiębiorstwo 
Depmarc posiadające nazwę handlową Z&A&K&O&P&A&N&E. Urząd Miasta wniósł skargę od 
decyzji EURid do Centrum ADR dla domeny „.eu” przy Czeskim Sądzie Arbitrażowym, zarzucając 
naruszenie art. 10 w związku z art. 11 rozporządzenia Komisji nr 874/200418. Sąd stwierdził, że 
nie znajduje żadnych powodów, innych niż cybersquatting, dla których holenderskie przedsiębior-
stwo miałoby zarejestrować domenę. Dokumenty przedstawione przez pozwanego nie wykazały 
publicznego stosowania przez niego nazwy handlowej Z&A&K&O&P&A&N&E, mimo rejestracji 
w publicznym rejestrze. Ponadto Depmarc zarejestrował w ten sposób 23 nazwy handlowe skła-
dające się z nazw znanych miast lub przedsiębiorstw. Na podstawie zgromadzonych dowodów 
sąd unieważnił decyzję EURid19. Choć w tej sprawie nie doszło do złożenia oferty odkupienia 
domeny, to jednak w działania Depmarc można uznać za świadome zarejestrowanie domeny 
„zakopane.eu” w złej wierze. 

Pod koniec 2019 r. Sąd Polubowny wydał decyzję w sprawie domeny „roccobarocco.eu” 
na podstawie skargi wniesionej przez włoskiego projektanta  Rocco Barocco. Skarżący zarzu-
cił, że sporna domena jest myląco podobna do jego własnej – „roccobarocco.it”, a osoba, która 
ją zarejestrowała nie miała żadnych podstaw do wybrania takiej nazwy. W treści decyzji sąd 
wskazał, że „roccobaroco.eu” w pełni zawiera znak towarowy ROCCOBAROCCO i poza dome-
ną pierwszego stopnia „.eu” nazwy są identyczne. Przy porównywaniu spornych domen TLD 
musi zostać pominięte, ponieważ jest wymogiem technicznym, obligatoryjnym. Ponadto sąd 
zgodził się ze skarżącym, przyznając, że pozwany nie miał interesu w tym, aby wybrać nazwę 
„roccobarocco”, która jest fantazyjna, składa się z imienia i nazwiska projektanta, powszechnie 
znanego od ponad 50 lat. Tym samym jest wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd 
potencjalnych klientów i kontrahentów marki. Zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia Komisji 
nr 874/200420 przesłanką wycofania nazwy domeny identycznej albo myląco podobnej jest, 
obok zarejestrowania bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu, zła wiara po stronie reje-
strującego. Zdaniem Sądu pozwany wiedział o istnieniu znaku towarowego ROCCOBAROCCO 
i znał włoską markę. Celowo zarejestrował domenę „roccobarocco.eu”, aby czerpać komercyjne 
zyski z podobieństwa i wprowadzania w błąd oraz zaoferował odsprzedanie domeny za kwotę 

17 Art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlam entu Europejskiego i Rady (UE) 2019/517. 
18 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2004 z 28.04.2004 r. ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji 
Domeny Najwyższego Poziomu. eu oraz zasady regulujące rejestrację (Dz.Urz. UE L 162 z 30.04.2004 r., s. 40–50).
19 Dec. Sądu Arbitrażowego w Pradze z 25.11.2006 r. w sprawie 02970, Urząd Miasta Zakopane v. EURid; zob: https://eu.adr.eu/adr/decisions/deci-
sion.php?dispute_id=2970. 
20 Art. 21 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z 28.04.2004 r. ustanawiające reguły porządku publicznego…, s. 40–50.
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7 000 euro. Na tej podstawie sąd zdecydował o przeniesieniu praw do domeny „roccobarocco.eu” na 
skarżącego21. 

Podobna sprawa była przedmiotem mediacji przed Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO 
(WIPO Arbitration and Mediation Center) w 2015 roku. Skarżący Marks and Spencer Plc zarzucił 
naruszenie prawa do znaku towarowego „Marks and Spencer” przez zarejestrowanie domeny 
„marksandspencer.ir”. W treści decyzji WIPO również poruszyło kwestię podobieństwa między 
domenami, posiadania praw lub uzasadnionych interesów w zarejestrowaniu domeny oraz złej 
wiary. Ostatecznie domena została przeniesiona na skarżącego22.

V. Wnioski
Przegląd postępowań toczących się na obszarze Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych 

w związku ze stosowaniem cybersquattingu i typosquattingu ujawnia skalę zjawiska. Powszechne 
stają się międzynarodowe spory o nazewnictwo domen internetowych. Analizowane akty praw-
ne – Anticybersquatting Consumer Protection Act oraz rozporządzenie 2019/517 różnią się pod 
pewnymi względami, jednak zapewniają ochronę przedsiębiorcom i konsumentom w podobnym 
zakresie. 

ACPA przewiduje katalog czynników ułatwiających stwierdzenie występowania złej wiary po 
stronie rejestrującego. Jednak w rozporządzeniu 2019/517 prawodawca unijny nie zawarł defi nicji 
złej wiary. 

Ujednolicenie mechanizmów ochrony przed cybersquattingiem – w tym w zakresie odpowie-
dzialności za działanie w złej wierze – wzmocniłoby pozycję przedsiębiorców na rynku interneto-
wym. Amerykańskie actiones in rem mogłoby mieć zastosowanie również wobec domeny „.eu” 
oraz innych TLD. Pojawia się jednak obawa, że przeprowadzenie postępowania w przypadku, gdy 
naruszyciel ma siedzibę lub adres zamieszkania w innym państwie okazać się trudne, zwłaszcza 
może ograniczać udział pozwanego w postępowaniu. 

Wobec stale pojawiających się kolejnych przejawów cybersquattingu należy postulować 
zwiększenie kontroli podczas dokonywania rejestracji domeny, np. przez dokładne sprawdzenie 
w badaniach wstępnych czy proponowana domena może naruszać prawa innych podmiotów. 
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Agnieszka Anusz* 

Ochrona konsumentów w świetle rozporządzenia eIDAS 

Spis treści
I. Wstęp 
II. Rozporządzenie eIDAS – podstawowe konstrukcje prawne
III. Znaczenie rozporządzenia eIDAS dla prawa ochrony konsumentów 
 1. Elektroniczna forma oświadczenia woli i jej znaczenie dla umów konsumenckich 
 2. Wpływ rozporządzenia eIDAS na obowiązki przedsiębiorcy względem konsumentów
 3.  Wpływ rozporządzenia eIDAS na umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 

w stosunkach z konsumentami 
IV. Wpływ rozporządzenia eIDAS na ochronę konsumentów w świetle ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów 
V. Uwagi końcowe 

Streszczenie 
Niniejszy artykuł analizuje wpływ rozporządzenia eIDAS na umowy konsumenckie z perspekty-
wy ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Następnie 
przedstawiono wpływ rozporządzenia eIDAS na możliwość naruszenia zbiorowych interesów 
konsumentów przez przedsiębiorców nie przestrzegających standardów sankcjonowanych przez 
rozporządzenie eIDAS. Zaprezentowane rozważania prowadzą do wniosku, że niezbędna jest 
korelacja i dostosowanie rozwiązań o charakterze technicznym z regulacjami w przedmiocie 
ochrony konsumentów. 

Słowa kluczowe: identyfi kacja elektroniczna; rozporządzenie eIDAS; umowy konsumenckie; 
ochrona konsumentów; usługi zaufania.

JEL: K12, K23, K24

I. Wstęp
Postępujący rozwój usług cyfrowych, coraz większa aktywność zarówno konsumentów, jak 

i przedsiębiorców w Internecie oraz stopniowe zacieranie się granic między usługami online i of-
fl ine generuje zapotrzebowanie na zapewnienie kompleksowego i spójnego funkcjonowania no-
wych technologii. Jednym z tego typu rozwiązań jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfi kacji elektronicznej i usług zaufania 

* Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
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w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrekty-
wę 1999/93/WE1 (dalej: rozporządzenie eIDAS). Ustawodawca unijny postanowił wyjść na przeciw 
rosnącej popularności: umów zawieranych w przestrzeni wirtualnej, a realizowanych w sferach 
online i offl ine (Błaszczyk, 2018, s. 264), Internetu rzeczy, a także smart kontraktów, czyli umów 
„samowykonujących się” (Błaszczyk, 2018, s. 253) i dostosować, a w konsekewncji również ułatwić, 
ich zawieranie poprzez wprowadzenie systemu identyfi kacji elektronicznej oraz usług zaufania, 
w tym podpisów elektronicznych i pieczęci elektronicznych. Nie sposób nie odnieść powyższych 
konstrukcji prawnych do umów konsumenckich, ponieważ ten typ kontraktów systematycznie 
zwiększa swój udział w obszarze transakcji zawieranych przez Internet2. Stąd należałoby rozwa-
żyć konsekwencje rozporządzenia eIDAS, a w szczególności wprowadzenia instytucji podpisu 
elektronicznego dla prawa ochrony konsumentów. 

II. Rozporządzenie eIDAS – podstawowe konstrukcje prawne 
Za podstawowe cele (Marucha-Jaworska, 2017, s. 45) omawianego rozporządzenia przyjęto: 

określenie warunków wzajemnego uznania środków identyfi kacji elektronicznej osób fi zycznych 
i prawnych (art. 1 lit. a rozporządzenia eIDAS), zdefi niowanie regulacji dotyczących usług zaufa-
nia (art. 1 lit. b rozporządzenia IDAS) oraz określenie ram prawnych dla szczegółowych instytucji 
prawnych związanych z identyfi kacją elektroniczną, takich jak podpisy elektroniczne, pieczęcie 
elektroniczne, usługi certyfi kacyjne uwierzytelniania witryn internetowych (art. 1 lit. c rozporządze-
nia eIDAS). Ze względu na specyfi kę artykułu, omówione zostaną dwie ostatnie grupy regulacji. 
Z kolei jednymi z wyjściowych motywów rozporządzenia eIDAS są m.in. zwiększenie zaufania do 
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (motyw 2. rozporządzenia eIDAS) oraz stwo-
rzenie ram bezpiecznej identyfi kacji elektronicznej (motyw 5. rozporządzenia eIDAS), a także 
ujednolicenie modelu funkcjonowania identyfi kacji elektronicznej na obszarze Unii Europejskiej 
(Adamczyk, 2017, s. 22). 

Pojęcie „identyfi kacji elektronicznej” zostało zdefi niowane jako „proces używania danych” 
umożliwiających rozpoznanie podmiotu (art. 3 pkt 1 rozporządzenia eIDAS), następujące za po-
średnictwem środka identyfi kacji elektronicznej, który to „oznacza materialną bądź niematerialną 
jednostkę zawierającą dane identyfi kujące osobę i używaną do celów uwierzytelniania dla usługi 
online” (art. 3 pkt 2 rozporządzenia eIDAS). Natomiast przez pojęcie „usługi zaufania” ustawodaw-
ca unijny rozumie usługę elektroniczną, która jest zasadniczo odpłatna i ma na celu tworzenie, 
weryfi kację, walidację i konserwację podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych, certyfi -
katów uwierzytelnienia witryn internetowych (art. 3 pkt 16 rozporządzenia eIDAS). Konsekwentnie, 
katalog usług zaufania jest wyliczeniem enumeratywnym (Marucha-Jaworska, 2017, s. 49). 

Wydaje się, że jedną z podstawowych konstrukcji prawnych rozporządzenia eIDAS doty-
czących konsumentów jest kwestia odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządze-
nia  eIDAS. Co istotne, zasadniczo podmiotem odpowiedzialnym jest dostawca usług zaufania 
(art. 13 rozporządzenia eIDAS), rozumiany jako osoba fi zyczna lub prawna, która świadczy co 
najmniej jedną usługę zaufania zgodnie z art. 3 pkt 16 rozporządzenia eIDAS. Dostawca usług 

1 Dz.Urz. UE 2014 L 257/83. 
2 Przykładowo: Nielsen, Sprzedaż online FMCG rośnie 4 razy szybciej niż offl ine, Pozyskano z: https://www.nielsen.com/pl/pl/insights/article/2018/
fmcg-online-sales-growing-4x-faster-than-offl ine/ (dostęp: 21.02.2020) oraz Stolecka-Makowska, 2016, s. 162. 
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zaufania może zostać zdefi niowany również jako kwalifi kowany dostawca usług zaufania, pod wa-
runkiem, że realizuje wyżej wymienione przesłanki, a status „kwalifi kowanego” został mu nadany 
przez właściwy organ nadzoru (art. 3 pkt 20 rozporządzenia eIDAS). W przypadku Polski jest to 
ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfi kacji elektronicznej3 (dalej: uzie). 
Kwalifi kowane usługi zaufania wyróżnia ponadto specjalistyczny stały nadzór nad ich dostawca-
mi (art. 20 rozporządzenia eIDAS) oraz muszą one przejść procedurę certyfi kacji, a dostawca 
kwalifi kowanych usług zaufania zobowiązany jest spełniać określone szczegółowe wymagania 
(art. 24 rozporządzenia eIDAS). 

Dostawca usług zaufania odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobie fi zycznej lub 
prawnej, w wyniku celowego działania lub zaniechania, powstałe w efekcie naruszenia obowiązków 
określonych w rozporządzeniu eIDAS. Istotnym elementem konstrukcji prawnej odpowiedzialności 
za usługi zaufania są jej wyłączenia dotyczące: niezgodnego z polityką świadczenia usługi użycia 
certyfi katu, w tym za szkody powstałe w wyniku tych czynności; nieprawdziwości danych podanych 
przez odbiorcę usług zaufania w celu skorzystania z tychże świadczeń oraz przechowywania lub 
używania danych przez odbiorców usług zaufania w sposób, który nie realizuje ochrony informacji 
przed nieuprawnionym użytkowaniem (art. 21 uzie). 

Należy również podnieść, że rozporządzenie eIDAS jest aktem prawnym o charakterze – 
przede wszystkim – technicznym. W związku z tym istotnymi do omówienia są również wymogi 
bezpieczeństwa dotyczące usług zaufania (art. 19 rozporządzenia eIDAS). Dostawca tychże 
świadczeń jest zobowiązany zagwarantować stosowne środki techniczne4 i organizacyjne mające 
na celu zarządzanie ryzykiem związanym z wykonywanymi usługami zaufania.

Natomiast w przedmiocie podpisów elektronicznych, ustawodawca unijny również wyróżnił 
swoistą wersję podstawową (art. 25 rozporządzenia eIDAS), zaawansowany podpis elektroniczny 
(art. 26 rozporządzenia eIDAS), będący wersją pośrednią pomiędzy podpisem elektronicznym, 
a jego najbardziej zaawansowanym statusem, czyli kwalifi kowanym podpisem elektronicznym 
(Marucha-Jaworska, 2017, s. 121–123). 

Najistotniejszą regulacją jest jednak w mojej ocenie przyznanie podpisom elektronicznym 
skuteczności prawnej, a w przypadku kwalifi kowanych podpisów elektronicznych uznanie ich za 
równoznaczne z podpisem własnoręcznym. Co więcej, podpisy elektroniczne zostały dopusz-
czone jako środek dowodowy (Marucha-Jaworska, 2017, s. 47–48). Podpisy elektroniczne, aże-
by móc skutecznie funkcjonować w obrocie, muszą być certyfi kowane przez właściwy podmiot 
(w przypadku Polski jest to Narodowe Centrum Certyfi kacji działające przy Narodowym Banku 
Polskim), uprawniony do generowania stosownych certyfi katów w momencie składania podpisu. 
Ponadto podpis elektroniczny powinien: realizować wszelkie standardy określone w załączni-
ku 1 do rozporządzenia eIDAS, zawierać dane składające się na identyfi kację elektroniczną, 
które są zgodne z prawdą, a także zostać złożonym za pomocą kwalifi kowanego urządzenia 
przeznaczonego do składania podpisu elektronicznego, rozumianego zgodnie z art. 3 pkt 23 
rozporządzenia eIDAS (art. 32 rozporządzenia eIDAS). Analogiczne regulacje zostały stworzo-
ne w stosunku do pieczęci elektronicznych (art. 35–36 rozporządzenia eIDAS), stanowiących 

3 DzU 2019, poz. 162 ze zm. 
4 Co istotne, eIDAS nie określa katalogu środków technicznych, za pomocą których należy realizować regulacje eIDAS, zgodnie z zasadą neutralności 
technologicznej – motyw 27. eIDAS (Marucha-Jaworska, 2017, s. 46). 
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paralelną konstrukcję do podpisów elektronicznych, z zastrzeżeniem, że przeznaczoną dla osób 
prawnych. 

Kolejne przepisy dotyczą skutków prawnych lub wymogów technicznych w przedmiocie: 
elektronicznych znaczników i kwalifi kowanych elektronicznych znaczników czasu (art. 41–42 roz-
porządzenia eIDAS), usług i kwalifi kowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego 
(art. 43–44 rozporządzenia eIDAS), kwalifi kowanych certyfi katów uwierzytelniania witryn interne-
towych (art. 45 rozporządzenia eIDAS) oraz dokumentów elektronicznych (art. 46 rozporządzenia 
eIDAS). Powyższe regulacje zostaną szczegółowo omówione na potrzeby dalszych rozważań, 
jednak w tym miejscu należy podnieść, że skutki prawne i wymagania techniczne przytoczonych 
instytucji są zbliżone do tych, które dotyczą podpisów i pieczęci elektronicznych. 

III. Znaczenie rozporządzenia eIDAS dla prawa ochrony konsumentów
Zważywszy na fakt, że rozporządzenie eIDAS ma w dominującej mierze wspomniany cha-

rakter techniczny, konstytuujący przede wszystkim obowiązki dostawcy usług zaufania poniż-
sze rozważania będą koncentrować się przede wszystkim na wpływie powyższych regulacji na 
obowiązki przedsiębiorców względem konsumentów, które mogą ulec modyfi kacjom w świetle 
rozporządzenia eIDAS. 

1. Elektroniczna forma oświadczenia woli i jej znaczenie dla umów konsumenckich 

Nowelizacja5 k.c., która weszła w życie 8 września 2016 r. wprowadziła art. 781 k.c. stano-
wiący podstawę dla funkcjonowania elektronicznej formy zawierania czynności prawnych. Ażeby 
oświadczenie woli było ważne, w świetle omawianej regulacji, koniecznym jest wyrażenie go w for-
mie elektronicznej, opatrzonej kwalifi kowanym podpisem elektronicznym. Regulacja ta jest spójna 
z rozporządzeniem eIDAS (Adamczyk, 2017, s. 23), podobnie jak równoważność oświadczenia 
woli złożonym w formie elektronicznej z oświadczeniem woli w formie pisemnej (Goździaszek, 
2019, s. 202). 

Powyższe rozwiązanie legislacyjne należy uznać za korzystne z punktu widzenia rozwoju 
usług cyfrowych i digitalizacji gospodarki, w istotnym stopniu ułatwiające popularyzację umów, 
które ze względu na swój charakter implikują potrzebę regulacji dotyczących składania oświadczeń 
woli w formie elektronicznej. Można przyjąć, że rozporządzenie eIDAS jest aktem prawnym, który 
w efekcie wzmacnia i zabezpiecza funkcjonowanie, m.in. oświadczeń woli w formie elektronicznej. 

2. Wpływ rozporządzenia eIDAS na obowiązki przedsiębiorcy względem konsumentów

Ustawa z 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta6 (dalej: upk) defi niuje uprawnienia konsu-
mentów poprzez zdefi niowanie obowiązków przedsiębiorców (Lubasz i Namysłowska, 2015, s. 24). 
Część tych zobowiązań może ulec koniecznym przekształceniom w świetle rozporządzenia eIDAS 
oraz popularyzacji podpisów elektronicznych i identyfi kacji elektronicznej. 

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy, który należy rozważyć w świetle eIDAS jest obowiązek 
poinformowania konsumenta o danych identyfi kujących podmiot, z którym zawiera umowę, dotyczący 

5 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych usług (DzU 2015, 
poz. 1311.). 
6 DzU 2019, poz. 134 ze zm.
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zarówno umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jak i na odległość (art. 12 ust. 1 pkt 2 upk) 
oraz umów innych niż dwa wyżej wspomniane rodzaje (art. 8 pkt 2 upk). Wątpliwości te mogą być 
związane z, omówioną powyżej, konstrukcją identyfi kacji elektronicznej. Przyjmując, że przedsiębiorca 
będzie zawierał z konsumentem umowę przy użyciu własnej identyfi kacji elektronicznej, może poja-
wić się problem zapewnienia konsumentowi dostatecznej informacji o podmiocie, z którym zawiera 
umowę. Przedsiębiorca będzie posiadał właściwą identyfi kację elektroniczną, jednak – zważywszy 
na fakt, że istotnym elementem wszystkich konstrukcji prawnych zdefi niowanych w rozporządzeniu 
eIDAS są kwestie techniczne – należy zwrócić uwagę na konieczność zapewnienia albo jasnego 
przedstawienia informacji umożliwiających indywidualizację przedsiębiorcy, wchodzących w skład 
identyfi kacji elektronicznej, swoistej publikacji danych wchodzących w skład identyfi kacji elektro-
nicznej przedsiębiorcy, albo niezależnego informowania konsumentów o kwestiach związanych 
z podmiotem, z którym zawierają umowę. Wybór którejś z tych możliwości powinien być w mojej 
ocenie uwarunkowany możliwościami technicznymi dostawcy usług zaufania, ze świadczeń którego 
korzysta przedsiębiorca na potrzeby prowadzenia swojej działalności gospodarczej. 

Należy zaznaczyć, że zważywszy na defi nicję legalną certyfi katu i to jak jest on rozumiany 
w doktrynie (Goździaszek, 2019, s. 213) można również przyjąć, że udostępnienie informacji, 
stanowiących element certyfi katu, a określonych w art. 2 pkt 8 upk oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 tej-
że ustawy może być formą realizacji nałożonego na przedsiębiorcę obowiązku informacyjnego. 
Ponownie, praktyczne zastosowanie tej metody uwarunkowane będzie możliwościami technicz-
nymi certyfi katów, realizowanymi przez dostawcę usług zaufania. 

Kolejnym obowiązkiem mogącym budzić wątpliwości w świetle rozporządzenia eIDAS jest 
konieczność poinformowania konsumenta o funkcjonalności treści cyfrowych i znajdujących za-
stosowanie technicznych środkach jej ochrony oraz o najważniejszych interoperacyjnościach 
tychże treści ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem (art. 8 pkt 8 i 9 upk oraz art. 12 
ust. 1 pkt 19 i 20 upk). Niezależnie od tego czy przedmiotem umowy jest treść cyfrowa w rozumie-
niu art. 2 pkt 5 upk7, czy też nie, problem dotyczący „przekazania” treści cyfrowej konsumentowi 
może pojawić się w przypadku, wspomnianego powyżej, udostępnienia identyfi kacji elektronicznej 
przedsiębiorcy, ponieważ zgodnie z defi nicją identyfi kacji elektronicznej w rozporządzeniu eIDAS 
należy stwierdzić, że z powodzeniem może ona realizować również defi nicję treści cyfrowej. Jest 
to zagadnienie szczególnie problematyczne z perspektywy prawa unijnego, gdzie w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 25 października 2011 r. 2011/83/UE w sprawie praw 
konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz uchylającą dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady8 (dalej: dyrektywa konsumencka) ustawodawca unijny przyjął, 
że umowa, której przedmiotem są treści cyfrowe powinna być kontraktem niezależnym od umów 
sprzedaży i świadczenia usług. Rozwiązanie to nie zostało explicite przyjęte w polskim porządku 
prawnym. Natomiast w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z 20 maja 
2019 r. w sprawie niektó rych aspektó w umó w o dostarczanie tres ́ci cyfrowych i usług cyfrowych9 
(dalej: dyrektywa o treściach i usługach cyfrowych), stanowiącej swoiste doprecyzowanie dyrektywy 
7 Za problematyczny należy uznać fakt, że pojęcie treści cyfrowej zostało w polskim porządku prawnym jedynie w u.p.k., a ustawodawca nie podał 
żadnego przykładu treści cyfrowej (Zwolińska, 2017, s. 48).
8 Dz.Urz. UE L 304. 
9 Dz.Urz. UE L 136. 
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konsumenckiej w przedmiocie treści cyfrowych, sam ustawodawca europejski powstrzymał się 
od zobligowania państw członkowskich do wprowadzenia odrębnego rodzaju umów właściwych 
dla treści cyfrowych, wskazując, że jest to kompetencja państw członkowskich10. 

W przedmiocie treści cyfrowej w rozumieniu dyrektywy o treściach i usługach cyfrowych 
należy również zauważyć, że ustawodawca unijny przyjął bardzo szeroką defi nicję, zakładając, 
że treścią cyfrową są np. programy komputerowe, aplikacje, publikacje elektroniczne, usługi cy-
frowe, w tym tzw. świadczenia oprogramowanie jako usługa11. Co więcej defi nicja treści cyfrowej 
w dyrektywach zarówno konsumenckiej, jak i o treściach i usługach cyfrowych12 wskazuje, że są 
to dane przekazywane w formie cyfrowej, stąd niewykluczonym jest uznanie informacji o przed-
siębiorcy udostępnianych konsumentowi na podstawie upk, stanowiących element identyfi kacji 
elektronicznej za treść cyfrową. Stąd, dla spójności obrotu należy w mojej ocenie jasno wyłączyć 
możliwość zakwalifi kowania identyfi kacji elektronicznej, w jakikolwiek sposób udostępnianej lub 
przekazywanej jako treści cyfrowej. Powyższe podejście jest również korzystne z punktu widzenia 
integralności i istoty identyfi kacji elektronicznej. 

Odnosząc się do usług zaufania, a w szczególności podpisów i pieczęci elektronicznych, 
w stosunku do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa szczególnie istotny wydaje się 
być obowiązek wydania konsumentowi dokumentu umowy lub potwierdzenia jej zawarcia w for-
mie papierowej lub na trwałym nośniku, w rozumieniu art. 2 pkt 4 upk (art. 15 ust. 1 upk). Wydaje 
się, że kwestia ta będzie szczególnie istotna w przypadku, obecnie jeszcze niewystarczająco 
popularnych, smart kontraktów zawieranych z konsumentami. Zasadniczo powyższy obowiązek 
stoi w sprzeczności z założeniem tychże umów, a także z wprowadzeniem usług zaufania na 
mocy rozporządzenia eIDAS, niewątpliwie mających na celu stopniową digitalizację stosunków 
prawnych. Wspomniane smart kontrakty są przykładem zacierania się granic między sferą onli-
ne i offl ine i polegają na wykonywaniu umów w czasie rzeczywistym, a sam proces ich zawarcia 
dzieje się niejako w sposób uboczny, de facto poprzez fakty dokonane. Należy zatem uznać, że 
usługi zaufania stanowią istotny element ułatwiający funkcjonowanie smart kontraktów, a obo-
wiązek papierowego13 potwierdzenia zawarcia umowy lub nawet na trwałym nośniku wydaje się 
być istotną przeszkodą w rozwoju tychże umów, a także utrudnieniem w przypadku kontraktów 
po prostu zawieranych za pomocą podpisów lub pieczęci elektronicznych. Z drugiej strony, art. 15 
ust. 1 upk stanowi regulację w sposób istotny zwiększającą bezpieczeństwo konsumentów w re-
lacjach z przedsiębiorcami. Realizacja obowiązku wynikającego z art. 15 ust. 1 upk jest możliwa 
w przypadku umów zawieranych przy użyciu usług zaufania w rozumieniu rozporządzenia eIDAS, 
stąd wydaje się, że regulacja ta powinna być, bez większych przeszkód, stosowana przez przed-
siębiorców. Jednocześnie defi nicja legalna trwałego nośnika jest pojęciem dość szerokim14, stąd 
wydaje się, że przykładowo oprogramowanie komunikujące się z serwerem15, za pośrednictwem 
którego konsument dostaje i przechowuje potwierdzenie zawarcia umowy spełnia tę defi nicję. 

10 Motyw 12. dyrektywy o treściach i usługach cyfrowych. 
11 Motyw 19. dyrektywy o treściach i usługach cyfrowych. 
12 Art. 2 pkt 1 dyrektywy o treściach o usługach cyfrowych. 
13 Formę papierową przyjmuje się w art. 15 ust. 1 upk jako zasadę (Lubasz, 2015, s. 182). 
14 Zgodnie z art. 2 pkt 10 dyrektywy konsumenckiej jest to „każde urządzenie”, które umożliwia konsumentowi albo przedsiębiorcy przechowywanie 
danych lub informacji, z jednoczesnym zachowaniem stosownych zabezpieczeń, m.in. przed jednostronną zmianą zawartych na nim postanowień. 
15 Wspomniana wyżej defi nicja urządzenia również jest pojęciem szerokim, ponieważ ustawodawca europejski w motywie 23. dyrektywy konsumenckiej 
wskazał, że trwałym nośnikiem może być także poczta elektroniczna. 
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Podobne rozwiązania w przedmiocie potwierdzenia zawarcia umowy dotyczą smart kontraktów, 
jednak należy zaznaczyć, że zważywszy na nikłe zastosowanie tego rodzaju kontraktów w obrocie, 
szczególnie w stosunkach z konsumentami, faktyczna praktyka tego typu umów może wymusić 
zmiany legislacyjne w przyszłości. 

Należy również stwierdzić, że związany z art. 15 ust. 1 upk art. 21 ust. 1 tejże ustawy, do-
tyczący momentu przekazania potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku 
w rozsądnym czasie, jest możliwy do zrealizowania w wyżej przedstawionych warunkach. 

3. Wpływ rozporządzenia eIDAS na umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 
w stosunkach z konsumentami 

Problemy dotyczące informacyjnych obowiązków przedsiębiorcy, przeanalizowane w kon-
tekście upk, zostały w sposób jasny rozwiązane na kanwie ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadcze-
niu usług drogą elektroniczną16 (dalej: uśude). Przepis ten został wprowadzony uzie17, i wszedł 
w życie 7 października 2016 r., wprowadziła art. 7 pkt 1 lit. b, który stanowi, że usługodawca 
umożliwia usługobiorcy jednoznaczną identyfi kację stron usługi świadczonej na podstawie uśude 
poprzez odpowiednią funkcjonalność systemu teleinformatycznego18, a także „potwierdzenie faktu 
złożenia oświadczeń woli i ich treści”, które są konieczne do zawarcia usługi świadczonej drogą 
elektroniczną. Sytuacja ta ma miejsce w szczególności w przypadku zawarcia tejże umowy przy 
użyciu kwalifi kowanego podpisu elektronicznego. Jednocześnie zachowany został art. 5 ust. 2 
pkt 1 i 2 uśude, który zobowiązuje usługodawcę do przekazania usługobiorcy (w tym konsumen-
towi, zgodnie z defi nicją zawartą w art. 2 pkt 7 uśude) informacji go identyfi kujących, będący swo-
istą analogią do art. 2 pkt 8 upk oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 upk. Wydaje się zatem, że w przypadku 
informacji stanowiących element identyfi kacji elektronicznej usługodawca powinien udostępnić 
je usługobiorcy, a w odniesieniu do konsumentów uważam, że powinien być to obowiązek, który 
mógłby w ten sposób realizować także obowiązek informacyjny zawarty w upk i uśude, stano-
wiący dla przedsiębiorcy posługującego się identyfi kacją elektroniczną ułatwienie; art. 7 pkt 1 lit. 
b uśude jest wówczas odrębną podstawą prawną i nie dotyczą go rozważania przeprowadzone 
w przedmiocie art. 2 pkt 8 upk oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 upk. 

Wprowadzenie art. 7 pkt 1 lit. b uśude, będącym swoistym refl eksem rozporządzenia eIDAS, 
należy ocenić pozytywnie, jako formę integralności porządku prawnego. Stwierdzenie to wymaga 
jednak zastrzeżenia, że identyfi kacja elektroniczna oraz środek identyfi kacji elektronicznej mieści się 
w defi nicji systemu teleinformatycznego. Jeżeli nie, wówczas rozważania dotyczące udostępnienia 
informacji identyfi kujących należy uznać za zbieżne z dotyczącymi upk. Niewątpliwie, jest to kolejny 
przypadek wskazujący na znaczenie zabezpieczeń i specyfi kacji technicznej identyfi kacji elektronicznej 
oraz konieczną spójność z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Uważam, że regulację analogiczną 
do art. 7 pkt 1 lit. b uśude należałoby zawrzeć w upk, ażeby rozstrzygnąć konfl ikt pomiędzy kwestią 
udostępnienia danych wchodzących w skład identyfi kacji elektronicznej, z zastrzeżeniem precyzyj-
nego rozstrzygnięcia kwestii technicznych, które powinien spełniać system identyfi kacji elektronicznej 
zarówno z uwzględnieniem regulacji eIDAS, jak i poszczególnych ustaw, w szczególności upk i uśude. 

16 DzU 2019, poz. 123 ze zm.
17 Art. 80 uzie. 
18 W rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (DzU 2019, poz. 2460). 
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Kolejną regulacją uśude mogącą mieć istotne znaczenie w świetle rozporządzenia eIDAS 
jest art. 6, a w szczególności art. 6 pkt 2 uśude. Jest to kolejny obowiązek informacyjny ciążący 
na usługodawcy, który zobowiązany jest udostępnić usługobiorcy aktualne informacje dotyczące 
„funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych 
przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca”. W związ-
ku z powyższymi rozważaniami dotyczącymi identyfi kacji elektronicznej i systemu jej wyrażania 
oraz literalną interpretacją art. 6 pkt 2 uśude należałoby przyjąć, że obowiązkiem usługodawcy 
jest udostępnienie także funkcji i celu systemów identyfi kacji elektronicznej. Kwestia ta jest o tyle 
skomplikowana, że zgodnie z rozporządzeniem eIDAS za systemy identyfi kacyjne odpowiadać 
mają dostawcy usług zaufania, rozumiani zasadniczo jako podmioty trzecie. Konsekwentnie, 
obowiązek udostępniania może skutkować – przykładowo – ujawnieniem tajemnicy przedsiębior-
stwa dostawcy usług, w rozumieniu art. 11 ustawy z 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji19. Dlatego też uważam, że w przypadku zachowania obowiązku zdefi niowanego 
w art. 6 pkt 2 uśude należy albo stworzyć (znów z poziomu przede wszystkim technicznego) 
takie zabezpieczenia systemów dostawców usług, ażeby nie dopuścić do ujawnienia tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub innych praw wyłącznych, np. praw do oprogramowania komputerowego, 
albo wyłączyć tę regulację w stosunku do systemów identyfi kacji elektronicznej, przy zastrzeże-
niu, że usługobiorca powinien być wyjściowo poinformowany o ogólnych założeniach identyfi kacji 
elektronicznej i jej sytemu. Niezależnie od wyboru któregoś z wariantów, obowiązek informacyjny 
zdefi niowany w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 uśude powinien zostać zachowany. 

IV. Wpływ rozporządzenia eIDAS na ochronę konsumentów 
w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

Jakkolwiek trudno jest stwierdzić, że nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia eIDAS 
może wprost naruszać regulacje uokik z 2007 r.20 należy rozważyć czy wyżej opisane praktyki 
mogłyby zostać zakwalifi kowane jako naruszanie zbiorowych interesów konsumentów w ro-
zumieniu art. 24 uokik z 2007 r., czyli praktyki sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, 
a w szczególności w postaci naruszania obowiązku udzielania konsumentom prawdziwej, pełnej 
i rzetelnej informacji (art. 24 ust. 2 pkt 2 uokik z 2007 r.). Wydaje się, że naruszanie obowiązków 
informacyjnych, opisanych w kontekście upk, pod warunkiem naruszenia interesu publicznego 
(art. 1 uokik z 2007 r.) oraz zaistnienia przesłanki zbiorowego interesu konsumentów. uprawnia-
łoby Prezesa UOKiK do zakwalifi kowania tak sprecyzowanej praktyki jako naruszającej zbiorowe 
interesy konsumentów. Wydaje się, że powyższa kwalifi kacja prawna jest teoretycznie możliwa, 
w praktyce należy jednak uznać, że powyższa praktyka musiałaby mieć wyjątkowo rażący charak-
ter, de facto uniemożliwiając identyfi kację przedsiębiorcy, co paradoksalnie w warunkach gospo-
darki cyfrowej, może charakteryzować się większą częstotliwością, w szczególności w przypadku 
przedsiębiorców prowadzących całkowicie działalność w Internecie. 

Powyższa problematyka generuje również konieczność odpowiedzi na pytanie, jak daleko 
powinna sięgać ingerencja organu antymonopolowego w przedmiocie ochrony bezpieczeń-
stwa konsumentów w cyberprzestrzeni, kwestii ochrony ich danych osobowych w relacjach 

19 DzU 2019, poz. 1010 ze zm.. 
20 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU 2019, poz. 369 ze zm.). 
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z przedsiębiorcami oraz realizacji obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę w związku z prowa-
dzoną przez niego działalnością, a których niedopełnienie mogłoby naruszać interes publiczny? 
Należy uznać za nieuniknione, w związku z postępującym rozwojem szeroko pojętych usług cyfro-
wych oraz rosnącą popularnością transakcji zawieranych przez Internet, że tematyka ta powinna 
znaleźć się w obszarze zainteresowań organów antymonopolowych. Jednocześnie uważam, że 
prawo ochrony konsumentów, przede wszystkim dzięki licznym klauzulom generalnym, daje duży 
potencjał do jego zastosowania w odniesieniu do gospodarki cyfrowej. Wydaje się, że z powodze-
niem powinno znaleźć zastosowanie w stosunku do obowiązków przedsiębiorców wynikających 
z rozporządzenia eIDAS. Uważam, że w stosunku do relacji z konsumentami, to przedsiębiorca 
jako podmiot profesjonalny powinien zadbać o to, ażeby dostarczane mu przez dostawcę usług 
zaufania świadczenia, z których korzysta na potrzeby swojej działalności gospodarczej, zapewniały 
nie tylko stosowny standard techniczny realizujący warunki bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, 
lecz także zapewniały ochronę praw konsumentów i ochronę ich danych osobowych, w takim za-
kresie, w jakim dane osobowe konsumentów wykorzystywane są na potrzeby stosunku prawnego. 
Ostatnia kwestia jest w mojej ocenie szczególnie warta podkreślenia, ponieważ tym co zwraca 
uwagę w procesie analizy rozporządzenia eIDAS jest brak jakichkolwiek odniesień ustosunko-
wujących się do ochrony danych osobowych. 

V. Uwagi końcowe 
Podsumowując, powyższe rozważania wskazują przede wszystkim na konieczność współ-

działania parametrów technicznych, których ogólne wymagania zostały zdefi niowane w rozpo-
rządzeniu eIDAS wraz z pozostałymi regulacjami prawnymi dotyczącymi konkretnych dziedzin 
prawa, w których funkcjonują usługi zaufania lub system identyfi kacji elektronicznej. W niniejszym 
artykule problematyka ta została scharakteryzowana z perspektywy prawa ochrony konsumentów. 
Przedstawiona argumentacja wskazuje na konieczność współpracy dostawców usług zaufania 
wraz z przedsiębiorcami w celu faktycznego, technicznego umożliwienia im realizacji obowiązków 
wynikających z regulacji prawnych mających na celu ochronę konsumentów. Powyższa analiza 
wykazała ponadto, że prawo ochrony konsumentów jest zasadniczo przystosowane do zmie-
niających się realiów ekonomicznych i jest w stanie na nie reagować, z wyjątkiem pojedynczych 
nieścisłości omówionych w artykule, które w mojej ocenie należy rozwiązać na drodze zmian 
legislacyjnych. Uważam, że problematyka prawa ochrony konsumentów w świetle rozporzą-
dzenia eIDAS jest jedynie wycinkiem szerszego zjawiska, które będzie zyskiwało na znaczeniu, 
dotyczącym funkcjonowania konsumentów oraz przedsiębiorców, a w efekcie również organów 
administracji publicznej zajmujących się ochroną konsumentów, w realiach gospodarki cyfrowej 
i postępującej digitalizacji. 
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Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz*

Treści cyfrowe jako przedmiot obrotu gospodarczego 
– zagadnienia defi nicyjne

Spis treści
I. Wstęp 
II. Defi nicja treści cyfrowych
III. Dostarczane treści cyfrowe jako dobro chronione prawem autorskim
IV. Treści cyfrowe a ochrona konsumencka ich dostarczania
V. Podsumowanie 

Streszczenie
„Treści cyfrowe” to jeszcze jedno pojęcie wymagające dokładnej defi nicji, które nie zostało do 
końca ustalone. Pierwotnie defi nicja treści cyfrowych została zawarta we wniosku w sprawie dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów dotyczących 
internetowej sprzedaży towarów i innej sprzedaży na odległość, zgodnie z którą „treści cyfrowe” 
oznaczają dane generowane i dostarczane w formie cyfrowej, niezależnie od tego czy jej właści-
wości zostały zdefi niowane przez konsumenta, a są to gry wizualne, dźwiękowe, fotografi czne lub 
pisemne, gry cyfrowe, oprogramowanie i treści cyfrowe umożliwiające personalizację istniejących 
urządzeń lub oprogramowania. Oczywiście pojęcie to może być defi niowane na różne sposoby 
przez ustawodawcę krajowego. Na przykład polska ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsu-
menta określa „treści cyfrowe” jako nową kategorię „produktu – towaru”. Zgodnie z art. 2 ust. 5 
ustawy „treści cyfrowe” są rozumiane jako dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej. 
Dotychczas prawo odnosiło się wyłącznie do odpowiedzialności za dostarczenie fi zycznych pro-
duktów konsumentowi lub za świadczone usługi. Obecnie treści cyfrowe są kluczowym i ważnym 
elementem codziennych interakcji między użytkownikami sieci. Treści cyfrowe to dane, które przy 
użyciu odpowiedniego oprogramowania i urządzeń mogą zostać przetworzone na informacje, 
na przykład informacje przechowywane w plikach elektronicznych, takich jak eBooki, programy 
komputerowe, aplikacje na telefony komórkowe, pliki audio, fi lmy i obrazy. Rozpowszechnianie 
treści cyfrowych za pośrednictwem medialnych usług audiowizualnych ma z defi nicji charakter 
transgraniczny, co jest korzystne dla producentów, twórców i benefi cjentów, a przede wszystkim 
konsumentów – odbiorców i użytkowników usługi. Digitalizacja i udostępnianie treści cyfrowych 
przyczynia się do globalnego wzrostu gospodarczego, dostępu do wiarygodnych źródeł infor-
macji, a także zasobów uprzednio zaniedbywanych, w tym zasobów pozostających w domenie 
publicznej, a także nowych zasobów wytwarzanych na podstawie archiwaliów. Oczywiście treści 
cyfrowe wymagają ochrony i zabezpieczenia ich własności także w środowisku online. W dobie 

* Doktor habilitowana, profesor Akademii Sztuki Wojennej; Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa; e-mail: 
k.jentkiewicz@akademia.mil.pl; https://orcid.org/0000-0003-0188-5704. 
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rozwoju nowoczesnych technologii szczególnie ważna staje się własność intelektualna – wyjąt-
kowy rodzaj własności. Jej ochrona wiąże się z kluczowym aspektem rozwojowym, który dotyczy 
nie tylko cech samych chronionych dzieł w wielu różnych dziedzinach ludzkiej działalności, lecz 
także ściśle określonych lukratywnych i moralnych korzyści, do których właściciel treści cyfrowych 
jest uprawniony.

Słowa kluczowe: treści cyfrowe; własność intelektualna; dostarczanie treści cyfrowych; digitali-
zacja; prawa konsumenckie.

JEL: K 24

I. Wstęp
Konwergencja technologiczna powoduje, że współczesne media są nieodłącznym atrybutem 

działań ludzkich w każdej dziedzinie. Rozwój sieci multimedialnych, telefonii mobilnej i telewizji 
satelitarnej sprzyja wymianie informacji. Pojawia się problem jej nadmiaru i poszukiwania wiary-
godnych źródeł. W następstwie tej ewolucji dokonują się zmiany w przepisach prawnych, które 
w coraz większym zakresie obejmują dziedzinę mediów, także społecznościowych. Proces ten 
następuje w okresie rozwoju technologicznego, rozwoju techniki cyfrowej, przy jednoczesnym 
wzroście potrzeb konsumenckich i globalizacji przekazu. 

Wprowadzenie sieci teleinformatycznej i World Wide Web całkowicie zmieniło tendencję re-
gulacyjną, przejawiającą się we fragmentaryzacji zasięgu terytorialnego mediów informacyjnych. 
Co więcej, zmieniło tę tendencję w tak istotny sposób, że przekształciło rozpowszechnianie in-
formacji w zjawisko globalne, a nie krajowe. Wykorzystując nośnik o charakterze technicznym, 
ale zarazem niematerialnym, umożliwiający gromadzenie informacji w wielkich ilościach i ich 
natychmiastowe rozpowszechnienie w jakimkolwiek miejscu i czasie, stajemy się eksploratorami 
treści o zróżnicowanym charakterze, kierowanymi paradoksalnie do masowego odbiorcy. Nowe 
technologie przekazu dostarczają bezprecedensowej platformy dla komunikacji społecznej. W ten 
sposób, z jednej strony przekształceniu ulega koncepcja przestrzenna związana z terytorialnym 
aspektem komunikowania się, według której globalizuje się stosunki społeczne, z drugiej zaś 
– dochodzi do minimalizacji znaczenia wpływu regionalnego lub państwowego, co ostatecznie 
wpływa na rozwój przestrzeni niematerialnej, której nie można zdefi niować w oparciu o aspekt 
stricte rzeczowy, czyli „cyberprzestrzeń” – miejsce i nie miejsce – pozbawione granic i wydawać 
się może, że w równym stopniu ograniczeń, w tym ograniczeń prawnych. Ponadto dochodzi do 
zmiany koncepcji czasowej stosunków społecznych ze względu na natychmiastową dostępność 
treści, jak również ze względu na to, iż mogą one pozostawać w sieci, co do zasady, nieskończenie 
długo. W konsekwencji środki przekazu, które decydują się na rozpowszechnianie treści w sieci 
teleinformatycznej tworzą metodę ich dystrybucji odmienną od tej konwencjonalnej. Dystrybucja 
odbywa się w dowolnym miejscu, w którym istnieje dostęp do sieci teleinformatycznej, przy czym 
inne są techniki marketingowe towarzyszące temu przekazowi. Dodatkowym problemem wydaje 
się być kontrola sprawowana przez media w zakresie dystrybucji i dostępu do treści. Jest ona 
rozproszona na wielu poziomach odbioru i dalszego przekazu treści. Zarówno osoby prywatne, 
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jak i instytucje oraz organizacje publiczne stają się bezpośrednimi dystrybutorami treści. Takim 
środkiem przekazu mogą być portale społecznościowe, wiadomości elektroniczne, linki i blogi, 
serwisy informacyjne i sklepy online. Nie ma tu praktycznie znaczenia czy dystrybucja ta jest 
ograniczana za pomocą przyjętego modelu biznesowego (np. pay per view), czy za pomocą 
granic cyfrowych. Także te metody w wolnym obszarze dystrybucji treści, jakim jest sieć tele-
informatyczna, napotykają poważne przeszkody w kontrolowaniu i monitorowaniu treści, ich 
odbiorców – użytkowników i całego procesu ich udostępniania (przykładem tych trudności jest 
ustalenie zasięgu dotarcia reklamy w sieci). Pojawiają się potencjalnie o wiele istotniejsze na-
ruszenia dotyczące treści cyfrowej w środowisku nowych technologii, a przysługująca im ochro-
na prawna (np. w zakresie praw konsumenckich czy praw autorskich etc.) jednocześnie ulega 
osłabieniu. 

Zagadnienie tej niepewności co do stosowania prawa w warunkach funkcjonowania cyber-
przestrzeni jest tym bardziej złożone, iż to korzystanie z treści może podlegać całemu szerego-
wi reżimów prawnych na poziomie lokalnym, regionalnym, państwowym i międzynarodowym. 
Potrzeba globalnych uregulowań w połączeniu z różnorodnością norm prawa międzynarodowego 
prywatnego ustanowionych przez poszczególne państwa sprawiają, że media internetowe, jak 
i cały obszar funkcjonowania sieci stają się miejscem zastosowania ram prawnych, które mogą 
być wzajemnie ze sobą sprzeczne, gdyż to, co może być zabronione w jednym państwie, może 
być z kolei w pełni dozwolone w innym. Taka sytuacja może zniechęcać do zgodnego z prawem 
korzystania ze swobody komunikowania się i prawa do informacji, a także w określonych przy-
padkach wolności gospodarczej (tzw. chilling-effect). Zasięg sieci teleinformatycznej powoduje, że 
występuje problem wielości reżimów prawnych znajdujących zastosowanie do jednego przekazu, 
gdyż rozproszony zasięg terytorialny sprawia, że współistnieją różne systemy prawa krajowego, 
a wraz z nimi dodatkowo różne systemy sądownictwa krajowego właściwe do rozpoznania sytu-
acji spornej. Możemy powiedzieć, że pojawia się problem z tzw. cyberodpowiedzialnością, od-
powiedzialnością za dostarczane treści cyfrowe oraz odpowiedzialnością za dostarczanie treści 
cyfrowych. 

II. Defi nicja treści cyfrowych
Pierwotnie defi nicja treści cyfrowych została umieszczona w projekcie dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez 
Internet lub w inny sposób na odległość1, według której treści cyfrowe oznaczały dane, wytwa-
rzane i dostarczane w formie cyfrowej, niezależnie od tego czy ich właściwości zostały określone 
przez konsumenta, w tym treści wizualne, dźwiękowe, treści w formie obrazów lub pisma, gry 
cyfrowe, oprogramowanie i treści cyfrowe umożliwiające personalizację istniejącego sprzętu lub 
oprogramowania, przy czym defi nicja ta nie obejmowała: 
– „usług fi nansowych, w tym usług bankowości internetowej;
– doradztwa prawnego lub fi nansowego w formie elektronicznej;
– elektronicznych usług zdrowotnych;
– usług i sieci łączności elektronicznej oraz powiązanych zasobów i usług;

1 Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez Internet lub w inny 
sposób na odległość. COM(2015) 635, fi nał 2015/0288 (COD) Bruksela, dnia 9.12.2015 r. COM(2015) 635 fi nal 2015/0288 (COD).
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– gier hazardowych;
– tworzenia nowych treści cyfrowych oraz zmiany istniejących treści cyfrowych przez konsu-

mentów lub innych form interakcji z działami innych użytkowników”2.
Oczywiście defi nicja ta może być ostatecznie określana w różny sposób przez ustawodawcę 

krajowego. Przykładowo w ustawodawstwie polskim ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta3 określa nową kategorię „towaru”, jakim jest treść cyfrowa. I tak zgodnie z art. 2 pkt 5 
tej ustawy treść cyfrowa oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. Do tej pory 
przepisy prawa odnosiły się tylko do fi zycznych przedmiotów dostarczanych do konsumenta oraz 
do świadczonych usług w zakresie odpowiedzialności4. O ile do tej pory przepisy polskiego pra-
wa odnosiły się głównie do świadczenia usług oraz do fi zycznych przedmiotów dostarczanych do 
konsumenta, o tyle wraz z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych, treść cyfrowa stała się 
nową kategorią ekonomiczną, przyjęła bowiem formę towaru. 

Obecnie treści cyfrowe są nierozłącznym i znaczącym elementem codziennych interakcji, 
jakich dokonują użytkownicy sieci. Treści cyfrowe są to dane, na podstawie których za pomo-
cą odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, można po przetworzeniu uzyskać informację. 
Przykładem są chociażby wszelkie informacje zawarte w formie plików elektronicznych, takie jak 
e-booki, programy komputerowe, aplikacje na urządzenia mobilne, pliki z muzyką, fi lmami oraz 
zdjęcia. Rozpowszechnianie w sieci teleinformatycznej treści cyfrowych za pomocą usług medial-
nych jest z defi nicji transgraniczne. Korzystają na tym ich producenci, twórcy, ich spadkobiercy, 
przede wszystkim korzysta odbiorca – konsument – użytkownik usługi. Procesy digitalizacji oraz 
udostępnianie treści cyfrowych w sposób globalny przyczyniają się do zwiększenia dostępu do 
wiarygodnych źródeł wiedzy, zasobów pozostających dotychczas w zapomnieniu, nie wyłączając 
tych pozostających w domenie publicznej oraz zasobów nowych powstałych w oparciu o archiwa. 
Wyróżnia się dwa typy treści cyfrowych: a) treści cyfrowe, które są dostarczone konsumentowi na 
trwałym nośniku, takim jak pendrive, dysk przenośny, płyta DVD; b) treści cyfrowe dostarczane 
w inny sposób, np. przez e-mail.

Niezbędne wydaje się więc odwołanie do wyżej wspomnianej dyrektywy 2011/83/WE, która 
w sposób szerszy i bardziej precyzyjnie określa to czym są treści cyfrowe5. Dokonując analizy 
unijnego ujęcia treści cyfrowej, nie można pominąć również defi nicji zawartej w projekcie rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów do-
tyczących sprzedaży 2011/0284 (COD), w którym pojęcie „treści cyfrowej” zostało zdefi niowane 
odmiennie niż w dyrektywie 2011/83/WE, a co za tym idzie, odmiennie niż w polskiej ustawie 

2 Wniosek Komisji Europejskiej z dnia 20 października 2011 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich 
przepisów dotyczących sprzedaży, COD (2011) 284, COM (2011) 635 wersja ostateczna.
3 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. DzU 2019, poz.134).
4 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.Urz. WE L 178 
z 17.07.2000 r., s. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, s. 399), która reguluje wszystkie usługi społeczeństwa informacyjnego, 
czyli usługi świadczone za pośrednictwem Internet Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal 
aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (‚Directive on electronic commerce’) Directive 2011/83/EU 
of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC 
of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of 
the Council Text with EEA relevance OJ L 304, 22.11.2011, s. 64–88 Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 
23 July 2014 on electronic identifi cation and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/ECOJ L 257, 
28.8.2014, s. 73–114.
5 4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 
93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.
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o prawach konsumenta. Do kategorii treści cyfrowych zaliczyć więc także można wszelkie informacje 
zawarte w formie plików elektronicznych, obejmujących również książki w formie elektronicznej, 
aplikacje mobilne – ogółem za treści cyfrowe uważane będzie wszystko to, co może być formą 
obrotu towarowo-pieniężnego, ale ma postać zapisu cyfrowego z wyjątkiem: usług fi nansowych, 
w tym usług bankowości internetowej, doradztwa prawnego lub fi nansowego w formie elektronicz-
nej, elektronicznych usług zdrowotnych, usług i sieci łączności elektronicznej oraz powiązanych 
zasobów i usług, gier hazardowych, tworzenia nowych treści cyfrowych oraz zmiany istniejących 
treści cyfrowych przez konsumentów lub innych form interakcji z dziełami innych użytkowników. 
Według T. Targosza przywołane powyżej rozbieżne „defi nicje treści cyfrowych, w sposób wyraź-
ny wskazują na fakt, że projektodawca europejski dostrzega liczne kolizje i problemy związane 
z regulacją samego pojęcia treści cyfrowych i w konsekwencji powyższego świadomie dąży do 
uszczegółowienia zakresu tej instytucji” (Targosz i Wyrwiński, 2015). 

Wyróżnia się dwa typy treści cyfrowych: treści cyfrowe, które są dostarczone konsumentowi na 
trwałym nośniku, takim jak pendrive, dysk przenośny, płyta DVD oraz treści cyfrowe dostarczane 
w inny sposób, np. przez e-mail. Każdy rodzaj treści cyfrowych w powiązaniu ze sposobem ich 
oferowania i udostępniania charakteryzować się może innym rodzajem obowiązków wynikają-
cych z ustawy o prawach konsumenta. Znaczenie „treści cyfrowych” nadaje motyw 19 dyrektywy 
2011/83/UE, który przykładowo wymienia jako treści cyfrowe: programy komputerowe, aplikacje, 
gry, muzykę, nagrania wizualne bądź teksty. Szeroki dostęp do owych treści jest możliwy „poprzez 
pobieranie czy poprzez odbiór danych przesyłanych strumieniowo, na trwałym nośniku czy przy 
użyciu jakichkolwiek innych środków”. W praktyce można wyodrębnić przykładowo treści cyfrowe, 
takie jak: utwory audiowizualne pod postacią audycji telewizyjnych (w rozumieniu ustawy o radiofonii 
i telewizji); programy telewizyjne (w rozumieniu urt); utwory audiowizualne w postaci fi lmów fabu-
larnych lub rysunkowych; utwory muzyczne i słowno-muzyczne; transmisje wydarzeń sportowych 
bądź też innych wydarzeń publicznych (np. uroczystości państwowych lub kościelnych); gazety, 
czasopisma etc. (mające pierwotną lub równoległą) postać papierową; audycje bądź programy 
radiowe; oprogramowania; książki w formie cyfrowej (e-booki); serwisy informacyjne o różnorakim 
charakterze. Ustawa o prawach konsumenta nie zawiera defi nicji „nośnika materialnego”, chociaż 
defi niuje ona w art. 2 pkt 4 „trwały nośnik” jako „materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi 
lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umoż-
liwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje 
służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci”. 
Podobnie dyrektywa 2011/83/UE właściwie w ogóle nie posługiwała się pojęciem „materialnego 
nośnika”, a jedynie pojęciem nośnika „trwałego”. Jej motyw 19 wskazuje, iż do trwałego nośnika 
można zaliczyć np. płyty CD lub DVD. Z kolei, motyw 23 rozszerza ową listę przykładów trwałych 
nośników: pamięć USB, dyski twarde komputerów, karty pamięci, pocztę elektroniczną. W tym 
ostatnim przypadku podkreśla się, iż „informacje przesyłane za pomocą poczty elektronicznej 
są zapisywane na serwerach dostawcy usług hostingowych, co w istocie oznacza, że na trwa-
łym nośniku (takim jak twardy dysk, serwer, macierz), tyle że niebędącym w fi zycznym władaniu 
konsumenta. (…) Do kategorii takiej jak poczta elektroniczna powinno zaliczać się także usługi 
przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej i stacjo-
narnej (sms), komunikatory typu Gadu Gadu, MSN Messenger czy chat na Skype (w zakresie 
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przesyłania tekstu) itd.”. Natomiast, jeśli za trwały 1 nośnik jest uznawana poczta elektroniczna, 
wówczas tym trwałym nośnikiem są także różne narzędzia, które są dostarczane przez rozwią-
zania „chmurowe”, czyli w miejscu, gdzie informacje także są zapisane na trwałych nośnikach, 
do których zalicza się dyski twarde czy serwery i to nawet w sytuacji, gdy osoba zapisująca nie 
wie gdzie one się znajdują bądź też gdy są one całkowicie rozproszone. 

Wobec tak różnych ujęć pojęcia „nośnika” powstaje wątpliwość czy pojęcie trwałego nośni-
ka oraz materialnego nośnika są tożsame w obu reżimach prawnych. Nośnik materialny swoim 
zakresem nie obejmuje informacji zapisanych w szeroko pojętej poczcie elektronicznej bądź 
w narzędziach chmurowych. Dane, zgodnie z defi nicją powinny być nie tylko „wytworzone”, ale 
i „dostarczone” w formie cyfrowej. Jednakże proces wytworzenia w formie cyfrowej nie oznacza 
tego wytworzenia pierwotnego. Inaczej ujmując, wszelkie dane pierwotnie mogą mieć postać 
analogową, która to dzięki dokonaniu procesu cyfryzacji zyskuje postać cyfrową, a także staje się 
treścią cyfrową (Kaczmarek-Templin, 2014). Istotnym przykładem może być utwór audiowizualny, 
który w pierwszej wersji utrwalony na taśmie światłoczułej, następnie poddany został poddany 
digitalizacji. W związku z tym, treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na konkretnym nośni-
ku materialnym są dane wytwarzane oraz dostarczane właśnie w postaci cyfrowej, dalej są one 
udostępniane zupełnie inaczej aniżeli poprzez dostarczenie ich w formie utrwalonej za pomocą 
materiału bądź narzędzia. W praktyce ważne jest ich przesyłanie drogą elektroniczną, przewodo-
wo bądź bezprzewodowo, a także odbiór danych poprzez pomocą urządzenia, które umożliwiają 
ich przetworzenie, przechowanie czy odtworzenie.

Zgodnie z motywem 41 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 
20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług 
cyfrowych treści cyfrowe lub usługi cyfrowe mogą być dostarczane konsumentom przez przedsię-
biorcę na różne sposoby. Treści cyfrowe lub usługa cyfrowa powinny być uważane za udostęp-
nione lub dostępne dla konsumenta, gdy te treści cyfrowe lub usługa cyfrowa bądź środki służące 
do uzyskania dostępu do nich lub ich pobrania dotarły do sfery konsumenta i nie są konieczne 
ze strony przedsiębiorcy żadne inne działania, aby umożliwić konsumentowi zgodne z umową 
korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Biorąc pod uwagę, że przedsiębiorca nie jest 
zasadniczo odpowiedzialny za działania lub zaniechania osoby trzeciej, która obsługuje fi zycz-
ną lub wirtualną przestrzeń, np. platformę elektroniczną lub obiekt przechowywania w chmurze, 
wybrane przez konsumenta w celu otrzymania lub przechowywania treści cyfrowych lub usługi 
cyfrowej, powinno wystarczyć, że przedsiębiorca dostarczy treści cyfrowe lub usługę cyfrową tej 
osobie trzeciej. Jednakże takiej fi zycznej lub wirtualnej przestrzeni nie można uznać za wybraną 
przez konsumenta, jeżeli przestrzeń ta znajduje się pod kontrolą przedsiębiorcy lub jest z nim 
związana umową, ani też w przypadku, gdy konsument wybrał tę fi zyczną lub wirtualną prze-
strzeń do otrzymania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, lecz była to jedyna zaoferowana mu 
przez przedsiębiorcę możliwość otrzymania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej bądź uzyskania 
do nich dostępu.

Polska ustawa stanowić miała transpozycję dyrektywy PE i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 paź-
dziernika 2011 r. w sprawie praw konsumentów, która zmieniała: dyrektywę Rady  93/13/EWG 
oraz dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz uchylała: dyrektywę Rady 
85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
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Polska ustawa uchyliła natomiast ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw kon-
sumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawę 
z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu 
cywilnego. 

Niezbędne wydaje się więc odwołanie do wyżej wspomnianej dyrektywy 2011/83/WE która 
w sposób szerszy i bardziej precyzyjnie określała to czym są treści cyfrowe. Treści cyfrowe oznaczały 
„dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, takie jak: programy komputerowe, aplikacje, 
gry, muzyka, nagrania wizualne lub teksty, bez względu na to, czy dostęp do nich osiąga się po-
przez pobieranie czy poprzez odbiór danych przesyłanych strumieniowo, na trwałym nośniku czy 
przy użyciu jakichkolwiek innych środków”6. Dokonując analizy unijnego ujęcia treści cyfrowej, nie 
można pominąć również defi nicji zawartej w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży 2011/0284 (COD) 
– CESL, w którym pojęcie „treści cyfrowej” zostało zdefi niowane odmiennie niż w dyrektywie 
2011/83/WE, a co za tym idzie, odmiennie niż w polskiej ustawie o prawach konsumenta. Do ka-
tegorii treści cyfrowych zaliczyć więc można także wszelkie informacje zawarte w formie plików 
elektronicznych, obejmujących również książki w formie elektronicznej, aplikacje mobilne – ogółem 
za treści cyfrowe uważane będzie wszystko to, co może być formą obrotu towarowo-pieniężnego, 
ale ma postać zapisu cyfrowego z wyjątkiem (Kaczmarek-Templin i Szostek, 2014): a) usług fi nan-
sowych, w tym usług bankowości internetowej; b) doradztwa prawnego lub fi nansowego w formie 
elektronicznej; c) elektronicznych usług zdrowotnych; d) usług i sieci łączności elektronicznej oraz 
powiązanych zasobów i usług; e) gier hazardowych; f) tworzenia nowych treści cyfrowych oraz 
zmiany istniejących treści cyfrowych przez konsumentów lub innych form interakcji z dziełami 
innych użytkowników. Według T. Targosza przywołane powyżej rozbieżne „defi nicje treści cyfro-
wych, w sposób wyraźny wskazują na fakt, że projektodawca europejski dostrzega liczne kolizje 
i problemy związane z regulacją samego pojęcia treści cyfrowych i w konsekwencji powyższego 
świadomie dąży do uszczegółowienia zakresu tej instytucji” (Targosz i Wyrwiński, 2015). Należy 
podkreślić, iż zawartej w polskiej ustawie defi nicji treści cyfrowych zarzuca się również brak 
uwzględnienia różnic pomiędzy świadczeniem ciągłym a jednorazowym. 

Dostarczenie treści cyfrowych ma polegać na dostarczeniu jednego przedmiotu, np. treści 
cyfrowej utrwalonej na nośniku materialnym bądź też jednego pliku, który będzie transferowany 
od dostawcy do nabywcy bez nośnika materialnego. Oba wskazane przykłady stanowią świad-
czenie jednorazowe, ponieważ ich istotę stanowi przekazanie władztwa nad treścią utrwaloną na 
nośniku materialnym bądź jednorazowo dostarczoną w postaci wyłącznie cyfrowej do nabywcy. 
Usługi „dostarczania treści cyfrowych” świadczone za pośrednictwem sieci Internet rzadko obej-
mują przekazywanie treści cyfrowych w postaci danych do zapisywania na urządzeniu nabywcy. 
Bardzo często usługodawca jedynie je udostępnia – do wykorzystania przez nabywcę. Na tej 
zasadzie użytkownik może przeglądać, wyszukiwać, oglądać, słuchać, czytać określone treści, 
bez ich pobierania i zapisywania. Tego rodzaju świadczenie przybiera postać usługi polegającej 
na umożliwieniu użytkownikowi dostępu do określonej treści. Jest to świadczenie o charakterze 

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 
93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.
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ciągłym, a nie jednorazowym (Targosz i Wyrwiński, 2015). Celem transpozycji dyrektywy unijnej PE 
i Rady nr 2011/83/UE było ujednolicenie, doprecyzowanie zaktualizowanie przepisów prawnych 
odnoszących się głównie do umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych, 
w zakresie obowiązków informacyjnych oraz do ujednolicenia i doprecyzowania przepisów odno-
szących się do zawierania umów w okolicznościach nietypowych – poza lokalem przedsiębiorstwa, 
na odległość, w zakresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych związanych z za-
wieraniem takich umów oraz prawa odstąpienia od nich. Wraz z wprowadzeniem w życie ustawy, 
kładzie się również szczególny nacisk na obowiązek informacyjny spoczywający na przedsiębiorcy 
w sytuacji zawierania umów na odległość, m.in. w sytuacji sprzedaży wysyłkowej w Internecie. 

W nowej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. 
w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (tekst 
mający znaczenie dla EOG) określono czym są „treści cyfrowe”, które oznaczają dane wytwarzane 
i dostarczane w postaci cyfrowej. Przy czym „usługa cyfrowa” oznacza:
a) usługę pozwalającą konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych 

lub dostęp do nich w postaci cyfrowej; lub
b) usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały prze-

słane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy 
interakcji za pomocą takich danych. Celem regulacji jest przyczynianie się do właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i zapewnianie przy tym wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów poprzez ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących niektórych wymagań 
w odniesieniu do umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarcza-
nie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przepisów dotyczących: zgodności 
treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z umową, środków ochrony prawnej w przypadku braku 
zgodności treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z umową lub ich niedostarczenia oraz sposo-
bów korzystania z tych środków, oraz zmiany treści cyfrowych lub usługi cyfrowej.
Należy zaznaczyć, iż projektodawcy CESL, ograniczając zakres pojęcia „treści cyfrowych” 

musieli dokonać analizy poszczególnych grup problemów związanych z „dostarczaniem treści cy-
frowych” bądź też wynikających z szerokiej defi nicji „dostarczanych treści cyfrowych”. Przy pracy 
nad projektem CESL kwestie te zostały poddane szczegółowej analizie. Dowodzą tego raporty 
opracowane na zlecenie Komisji Europejskiej, traktujące stricte o problematyce dostarczania 
treści cyfrowych. Na szczególne uwzględnienie zasługują trzy propozycje konstruowania przepi-
sów dotyczących zagadnienia (Targosz i Wyrwiński, 2015): klasyfi kację in concreto, polegająca 
na stosowaniu tradycyjnego rozróżnienia między towarami i usługami, co w kontekście dostar-
czania treści cyfrowych prowadzi do konieczności analizowania rodzaju świadczenia w każdym 
przypadku, klasyfi kację dostarczania treści cyfrowych jako usługi oraz klasyfi kację dostarczania 
treści cyfrowych w ramach umów sui generis.

III. Dostarczane treści cyfrowe jako dobro chronione 
prawem autorskim

Kiedy mówimy o treściach cyfrowych w sposób naturalny pojawia się myśl na temat potrzeby 
ich ochrony, konieczności zabezpieczenia ich własności w sieci. W warunkach rozwoju nowych 
technologii szczególne znaczenie ma specjalny rodzaj własności, czyli własność intelektualna. 
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Jej ochrona kryje w sobie niezwykle ważny aspekt rozwojowy związany nie tylko z cechami sa-
mej twórczości w bardzo wielu dziedzinach ludzkiej aktywności, lecz także ze ściśle określoną 
korzyścią materialną oraz moralną przynależną uprawnionym z tytułu własności podmiotom. 
Ochrona własności intelektualnej ma aspekt ekonomiczny. Według A. Potempy „własność inte-
lektualna oznacza różnorodne wytwory umysłu człowieka, takie jak wynalazki, utwory literackie 
i artystyczne oraz symbole, nazwy, grafi ki i wzory stosowane w szeroko rozumianej gospodarce. 
Obejmuje ona zarówno wytwory i oznaczenia mające zastosowanie dla celów działalności go-
spodarczej (własność przemysłowa), jak również dzieła będące przedmiotem praw autorskich, 
tj. utwory o charakterze naukowym, literackim i artystycznym”7. Z powyższej defi nicji wynika, że 
własność intelektualna jest ściśle związana z procesami tworzenia, rozwijania i wykorzystywania 
zdobytej wiedzy, a także jest wynikiem ludzkiej twórczości i kreatywności oraz wszelkich inwencji, 
które stanowią przedmiot obrotu gospodarczego. Z jednej strony mamy zatem przemysł medial-
ny, rynek audiowizualny usług medialnych, z drugiej zaś – rynek usług związanych z dystrybucją 
i wszelkim innym korzystaniem z treści cyfrowych.

Ten dualizm w każdym przypadku wpływa na ocenę odpowiedzialności za treści cyfrowe 
udostępniane w sieci teleinformatycznej, podobnie jak określa warunki przyszłych regulacji.

W grudniu 2015 roku Komisja wydała komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w kierunku nowoczes-
nych, bardziej europejskich ram prawa autorskiego8. W dokumencie tym Komisja Europejska 
wskazała trzy cele niezbędnej regulacji: a) wspieranie starań podmiotów praw autorskich oraz 
dystrybutorów o osiągnięcie porozumienia dotyczącego licencji, które umożliwiają transgraniczny 
dostęp do treści cyfrowych (instrumentem realizacji takich celów ma być mediacja oraz podob-
ne alternatywne mechanizmy rozwiązywania ewentualnych sporów); b) ułatwienie digitalizacji 
utworów nieobecnych w obrocie rynkowym i udostępniania ich, w tym w całej UE; c) zwiększenie 
transgranicznej dystrybucji programów telewizyjnych i radiowych. W kontekście dozwolonego 
użytku publicznego Komisja określiła trzy obszary interwencji regulacyjnej: transgraniczne wy-
korzystanie treści cyfrowych w edukacji, w obszarze badań naukowych oraz w celu zachowania 
dziedzictwa kulturowego. 

W tym nowym kontekście regulacji praw autorskich jednym z jej celów jest zagwarantowanie 
wynagrodzenia na rzecz autorsko uprawnionych za korzystanie transgraniczne z treści cyfrowych 
online, ochronę wydawców prasy, którzy napotykają trudności w licencjonowaniu swoich publikacji 
online (regulacja ta może mieć wpływ na podstawowe prawo dostępu do informacji) oraz wpro-
wadzenie nowych reguł negocjowania/mediacji w zakresie udzielania zezwoleń na korzystanie 
z treści cyfrowych. W zakresie dostępności utworów audiowizualnych na platformach wideo na 
żądanie zastosowano regułę organizacji negocjacji, przy czym mechanizm przeprowadzania ne-
gocjacji powinien był być opracowany na poziomie państwa członkowskiego. W stosunku do treści 
pozostających poza obiegiem komercyjnym przyjęto zasadę rozszerzenia zakresu negocjacji na 
wszystkie, a nie wybrane tego typu utwory. W przypadku korzystania z utworów i innych przed-
miotów objętych ochroną w cyfrowych i transgranicznych działań dydaktycznych pozostawiono 

7 Autor przytacza defi nicję sformułowaną przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (por. Potempa, 2010, s. 121).
8 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów W kierunku no-
woczesnych, bardziej europejskich ram prawa autorskiego COM/2015/0626 fi nal.
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pewną swobodę państwu członkowskiemu, które może podjąć decyzję o zastosowaniu dozwolo-
nego użytku publicznego w zależności od możliwości pozyskania licencji. W przypadku korzystania 
z treści cyfrowych w celach badawczych ograniczono możliwości swobodnego korzystania do 
określonego kręgu podmiotów. W przypadku działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturo-
wego wprowadzono zasadę polegającą na obowiązkowym przekazywaniu kopii utworu w celów 
przechowywania treści przez instytucje kultury odpowiedzialne za ochronę tego dziedzictwa. 
Zastosowanie określonych tu wyjątków od konieczności uzyskania zezwolenia ograniczono jed-
nak do kilku sytuacji. Korzystanie z treści cyfrowych musi dotyczyć: a) prac prowadzonych przez 
instytucje naukowo-badawcze w celach naukowych (artykuł 3); b) korzystanie to może następo-
wać wyłącznie w celu zilustrowania w ramach nauczania (artykuł 4) i c) instytucje kultury, których 
zadaniem jest ochrona dziedzictwa kulturowego zobowiązane są do sporządzania kopii utworów 
oraz innych przedmiotów objętych ochroną, które stanowią ich zbiory, w zakresie niezbędnym do 
ich konserwacji (artykuł 5). W art. 7 projektu dyrektywy wprowadzono zasady korzystania z dzieł 
pozostających poza obiegiem komercyjnym przez instytucje kultury. I tak państwa członkowskie 
zostały zobowiązane, aby organizacja zbiorowego zarządzania podejmowała w imieniu swoich 
członków decyzje w zakresie udzielenia niewyłącznej licencji instytucji kultury na niekomercyjne 
korzystanie w zakresie digitalizacji, dystrybucji, publicznego komunikowania lub udostępniania 
out-of-commerce. Przedmiotem licencji mogłyby być zbiory, co do których udzielono licencji niewy-
łącznej w zakresie jej przedłużenia lub domniemywa się, że dotyczą one praw tej samej kategorii, 
jak te objęte licencją, a które nie są reprezentowane przez organizacje zbiorowego zarządzania, 
pod warunkiem, że: a) organizacja zbiorowego zarządzania reprezentuje uprawnionych; b) równe 
traktowanie jest zagwarantowane dla wszystkich uprawnionych, w związku z warunkami licencji; 
c) wszystkie podmioty praw autorskich mogą w każdym czasie domagać się uznania przedmio-
tów objętych ochroną za utwory pozostające w obiegu handlowym i wykluczyć stosowanie licen-
cji. W przypadku dzieł fi lmowych lub audiowizualnych stosuje się regulacje państwa, w którym 
znajduje się siedziba lub miejsce stałego pobytu producenta. W motywie 27 projektu dyrektywy 
wskazano, iż projekty digitalizacji mogą pociągać za sobą znaczne inwestycje, dlatego przyjmu-
je się, że instytucje kultury jako podmioty uprawnione z tytułu praw autorskich mogą generować 
przychody z tytułu udzielenia licencji na podstawie omawianych tu mechanizmów w celu pokrycia 
kosztów licencji oraz kosztów digitalizacji i rozpowszechniania dzieł. 

Wskazana powyżej konstrukcja wydaje się oczywista, jeśli chodzi o regulacje dotyczące 
zawartości, treści przekazywanych w ramach działalności audiowizualnej. Jednak wątpliwości 
powstają w sytuacji, kiedy zadajemy pytanie, jakie sprawy z zakresu polityki audiowizualnej w ra-
mach działalności kulturalnej, w tym dotyczące treści również cyfrowych (także ich ochrony oraz 
warunków przekazu) z uwzględnieniem takich wartości, jak moralność publiczna, tożsamość na-
rodowa czy inne cele interesu publicznego, realizowane także w ramach regulacji rynku mediów 
powinny pozostawać ciągle w kompetencji samych państw członkowskich, a w jakim zakresie 
określone elementy polityki audiowizualnej, stanowiącej część jednolitego rynku cyfrowego, po-
winny być przedmiotem koncepcji unijnej. Konwergencja środków społecznego przekazu powo-
duje, że zastanawiamy się nad tym, jak powinien być ukształtowany system odpowiedzialności 
w sytuacji, kiedy tradycyjne role jego użytkowników zaczynają się przenikać. Należy zauważyć, 
że w dokumentach nawiązujących do kwestii autorsko prawnych ustawodawca unijny posługuje 
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się pojęciem „dzieła” czy „kontentu”, podczas gdy zakres przedmiotowy przyszłych regulacji na 
jednolitym rynku cyfrowym obejmuje szerszy kontekst, na który składają się także infrastruktura 
(hardware) oraz treści cyfrowe i usługi cyfrowe (software). Dotychczas powstawały istotne pytania 
o granice podporządkowywania zawartości regulacjom dotyczącym infrastruktury, gdzie dominujące 
znaczenie ma kwestia reglamentacji rynku. Wydaje się, że nowym kierunkiem jest sytuacja odwrot-
na, kiedy to regulację infrastruktury przyporządkujemy regulacji w zakresie zawartości cyfrowej. 
Wydaje się, że z wykorzystaniem takiego charakteru regulacji powstała proponowana reforma. 
Problematyka regulacji tych dwóch obszarów w zakresie polityki audiowizualnej jako ważnej sfery 
polityki kulturalnej jest od dawna przedmiotem rozważań i wątpliwości, także na forum unijnym. 
Jednak pojęciem podstawowym, związanym z kwestią odpowiedzialności za działania w cyber-
przestrzeni, jest pojęcie „treści cyfrowych”. Treści cyfrowe są to dane, na podstawie których za 
pomocą odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, można po przetworzeniu uzyskać informację. 
Przykładem są chociażby wszelkie informacje zawarte w formie plików elektronicznych, takie jak 
książki elektroniczne (e-booki), programy komputerowe, aplikacje na urządzenia mobilne, pliki 
z muzyką, fi lmami oraz zdjęcia. Ogólnie mówiąc, każdy towar, który nie istnieje fi zycznie, a ist-
nieje w formie zapisu cyfrowego, może stać się celem cyberprzestępców i przedmiotem cyberod-
powiedzialności – jako dobra chronionego (zob. szerzej: Chałubińska-Jentkiewicz, 2019, s. 56). 

Zgodnie z Zaleceniem Komisji (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz 
skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie Ogólne zalecenia dotyczące wszystkich 
rodzajów nielegalnych treści należy ustanowić przepisy regulujące mechanizm składania zgłoszeń 
takich naruszeń. Mechanizmy te powinny być łatwo dostępne, przyjazne dla użytkownika i po-
winny pozwalać na składanie zawiadomień drogą elektroniczną. Powinny również pozwalać na 
składanie zawiadomień dostatecznie precyzyjnych i odpowiednio uzasadnionych i zachęcać do 
składania takich zawiadomień, aby umożliwić zainteresowanemu dostawcy usług hostingowych 
podejmowanie świadomych i rzetelnych decyzji w odniesieniu do treści, których dotyczy zawia-
domienie, zwłaszcza w odniesieniu do tego czy daną treść należy uznać za nielegalną, czy nie 
oraz czy należy ją usunąć bądź uniemożliwić dostęp do niej. Mechanizmy te powinny ułatwiać 
składanie zawiadomień, które zawierają wyjaśnienie powodów, dla których podmiot zgłaszający 
uznaje treść za nielegalną, a także wyraźne określenie lokalizacji takiej treści. Jeżeli podejmą taką 
decyzję, ich anonimowość wobec dostawcy treści powinna być zagwarantowana. Jeżeli dostawca 
usług hostingowych zdecyduje o usunięciu jakiejkolwiek treści, którą przechowuje, lub o uniemoż-
liwieniu dostępu do niej, ponieważ uważa ją za treść nielegalną, niezależnie od sposobów wyko-
rzystanych do celów wykrywania, wskazywania lub usuwania takiej treści bądź uniemożliwiania 
dostępu do niej, i jeżeli dane kontaktowe dostawcy treści są dostawcy usług hostingowych znane, 
dostawca treści powinien, bez zbędnej zwłoki, zostać poinformowany w sposób proporcjonalny 
o tej decyzji oraz o powodach jej podjęcia, a także o możliwości zaskarżenia tej decyzji. Dostawcy 
treści powinni mieć możliwość zakwestionowania decyzji podjętej przez dostawcę usług hostin-
gowych, w rozsądnym terminie, za pomocą sprzeciwu kierowanego do danego dostawcy usług 
hostingowych. Mechanizm zgłaszania takich sprzeciwów powinien być przyjazny dla użytkownika 
i umożliwiać składanie sprzeciwu drogą elektroniczną.

Zdaniem prawodawcy UE należy zagwarantować, aby dostawcy usług hostingowych w należyty 
sposób rozpatrywali otrzymywane zgłoszenia sprzeciwu. Jeżeli zgłoszenie sprzeciwu obejmuje 
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powody, dla których dostawca usług hostingowych może uznać, że treść, do której odnosi się zgło-
szenie sprzeciwu, nie jest treścią nielegalną, powinien bez zbędnej zwłoki cofnąć swoją decyzję 
o usunięciu treści lub uniemożliwieniu dostępu do niej, bez uszczerbku dla możliwości określenia 
i wyegzekwowania warunków realizacji usług zgodnie z prawem Unii oraz prawem państw człon-
kowskich. Należy zachęcać dostawców usług hostingowych do podejmowania, tam gdzie jest to 
odpowiednie, proporcjonalnych i konkretnych proaktywnych działań w odniesieniu do nielegalnych 
treści. Takie proaktywne działania mogą obejmować stosowanie automatycznych mechanizmów 
wykrywania nielegalnych treści jedynie wtedy, gdy jest to stosowne i proporcjonalne oraz pod 
warunkiem stosowania skutecznych i odpowiednich zabezpieczeń, zwłaszcza zabezpieczeń. 
Należy unikać usuwania treści, które nie są treściami nielegalnymi, bez uszczerbku dla zachowa-
nia przez dostawców usług hostingowych możliwości określania i wprowadzania w życie swoich 
warunków świadczenia usług zgodnie z prawem Unii oraz prawem państw członkowskich. W tym 
celu należy wprowadzić skuteczne i odpowiednie zabezpieczenia, które pozwolą zagwarantować, 
aby dostawcy usług hostingowych działali w sposób należyty i proporcjonalny w odniesieniu do 
treści, które przechowują, zwłaszcza podczas przetwarzania zawiadomień i zgłoszeń sprzeciwu 
oraz podejmowania decyzji o ewentualnym usunięciu treści uznawanych za nielegalne lub unie-
możliwianiu dostępu do nich.

Jeżeli dostawcy usług hostingowych korzystają ze zautomatyzowanych mechanizmów 
w odniesieniu do przechowywanych przez siebie treści, należy wprowadzić skuteczne i od-
powiednie zabezpieczenia gwarantujące, aby decyzje podejmowane w sprawie takich treści, 
zwłaszcza decyzje o usunięciu treści uznawanych za nielegalne lub uniemożliwieniu dostępu 
do nich, były precyzyjne i uzasadnione. Zalecenie obejmuje także szczegółowe rekomendacje 
dotyczące treści o charakterze terrorystycznym. Dostawcy usług hostingowych powinni wyraźnie 
określić w swoich regulaminach, iż nie będą przechowywać treści o charakterze terrorystycz-
nym oraz powinni wprowadzić środki uniemożliwiające im przechowywanie treści o charakterze 
terrorystycznym. 

Przyjęta powyżej polityka regulacyjna znalazła odzwierciedlenie w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrew-
nych na jednolitym rynku cyfrowym9. Dyrektywa w sprawie praw autorskich skupia się na trzech 
obszarach: dostosowanie wyjątków i ograniczeń do środowiska cyfrowego i transgranicznego; 
licencjonowanie i zapewnienie szerszego dostępu do treści; zapewnienie prawidłowego funkcjo-
nowania rynku w zakresie praw autorskich. Największe kontrowersje wzbudziły zapisy dotyczące 
funkcjonowania rynku w zakresie praw autorskich. Dostawcy usług udostępniania treści online 
(platformy internetowe). Korzystanie z treści chronionych przez dostawców usług udostępnia-
nia treści online polega na przechowywaniu i zapewnianiu publicznego dostępu do dużej liczby 
utworów i innych przedmiotów objętych ochroną zamieszczanych przez użytkowników. Dotyczy 
to platform, które udostępniają w celach zarobkowych dużą liczbę utworów ochronionych prawem 
autorskim. Taka defi nicja wyklucza na przykład encyklopedie internetowe, np. Wikipedię; archi-
wa edukacyjne i naukowe oraz platformy pasywne (tzw. usługi w chmurze dla indywidualnych 

9 Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 12 września 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) 1 1. Dz.U.UE.C.2019.433.248 
z dnia 23.12.2019. Status: Akt nienormatywny.
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użytkowników); platformy w ramach otwartego dostępu; platformy sprzedażowe, jak Ebay czy 
Amazon i wszystkie platformy, których głównym celem nie jest dostęp do treści objętych prawem 
autorskim (np. portale randkowe) ani ich magazynowanie. Dostawcy usług udostępniania treści 
online są zobowiązani zawierać umowy licencyjne z podmiotami praw autorskich. Dyrektywa na-
kłada na nich obowiązek podjęcia odpowiednich środków, aby zapewnić funkcjonowanie zawartych 
umów i zapobiec publikowaniu w serwisach treści nielegalnych. W świetle przepisów dyrektywy 
to dostawcy będą ponosić odpowiedzialność prawną, jeżeli udostępnią treści opublikowane przez 
użytkowników, za które nie zapłacili twórcom. Chyba że wykażą, że dołożyli wszelkich starań, aby 
uzyskać zezwolenie lub usunąć nielegalnie opublikowany utwór czy że działali niezwłocznie po 
otrzymaniu zgłoszenia. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia prawnych 
mechanizmów ułatwiających zawieranie umów licencyjnych dotyczących utworów niedostępnych 
w obrocie handlowym między organizacjami zbiorowego zarządzania a instytucjami dziedzictwa 
kulturowego. Ponadto państwa członkowskie zostały zobligowane do wprowadzenia mechanizmu 
negocjacji, aby ułatwić korzystanie z utworów w platformach VOD. W ramach negocjacji możli-
we byłoby skorzystanie z pomocy bezstronnego organu lub mediatorów. Kolejne zapisy dotyczą 
udzielania licencji zbiorowych z rozszerzonym skutkiem oraz utworów i sztuk wizualnych znajdu-
jących się w domenie publicznej.

IV. Treści cyfrowe a ochrona konsumencka ich dostarczania
Obecnie obowiązujące regulacje dotyczące treści cyfrowych związane są głównie z ochro-

ną praw konsumenckich. Zmiany w myśleniu o konsumencie jako podmiocie znajdującym się 
pod szczególną ochroną zarówno w przepisach UE, jak i w prawie krajowym są dowodem na 
to, jak w wyniku zmian cyberprzestrzeni zmieniają się role uczestników rynku globalnych usług, 
zwłaszcza usług świadczonych droga elektroniczną. Pierwsze regulacje unijne odnoszące się do 
kwestii ochrony praw tak konsumenta, jak i samego przedsiębiorcy zawarte zostały w dyrektywie 
z 1983 r. o umowie zawieranej poza lokalami handlowymi, a w późniejszych latach w kolejnych 
dyrektywach m.in. 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej 
nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym. W ujęciu polskiego prawa, problematyka ochrony konsumenta regulowana 
była przede wszystkim w kodeksie cywilnym. Prace te stały się jeszcze intensywniejsze na skutek 
zmieniających warunków, będących konsekwencją rozwoju technologicznego oraz popularyzacji 
tzw. społeczeństwa informacyjnego. Z wejściem w życie ustawy o prawach konsumenta nastąpiły 
kolejne zmiany regulujące prawa konsumenta w relacji z przedsiębiorcą. W ustawie określone 
zostały prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności obowiązki przedsiębiorcy zawiera-
jącego umowę z konsumentem, zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość 
i poza lokalem przedsiębiorstwa, zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa 
odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a także zasady 
i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług fi nansowych. Do zmiany 
wprowadzonej ustawą o prawach konsumenta przepisy polskiego prawa odnosiły się głównie do 
świadczenia usług oraz do fi zycznych przedmiotów dostarczanych do konsumenta. Wprowadzenie 
nowych regulacji prawnych zmieniło rozumienie pojęcia „treści cyfrowej”, która stała się nową 
kategorią ekonomiczną. 
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Celem implementacji dyrektywy 2011/83/ WE do polskiego porządku prawnego (druk sejmowy 
nr 2076 z dnia 17 stycznia 2014 r. w pierwotnym brzmieniu) było wprowadzenie także zmian kodek-
su cywilnego odnośnie do umowy sprzedaży (art. 555.: „Przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się 
odpowiednio do sprzedaży energii, praw, wody oraz do umów o dostarczanie treści cyfrowych”). 
Finalnie, w tym przypadku ustawodawca zrezygnował z koncepcji regulacji dostarczania treści 
cyfrowych w kontekście stosowania przepisów o sprzedaży. Jednak regulacja art. 555 k.c. nie daje 
możliwości rozwiązania licznych dyskusyjnych zagadnień. Problematyka tej regulacji dotyczy róż-
nych aspektów pewności obrotu gospodarczego oraz dostępu do wiedzy, a także nowoczesnych 
technologii. Ponadto, wspomniane zagadnienie obejmuje ważną obecnie materię funkcjonowa-
nia społeczeństwa informacyjnego, dlatego też wymaga ona nieco pogłębionej analizy systemu 
prawnego, a przy tym obszernej dyskusji różnych środowisk i to nie tylko tych, które biorą udział 
w tworzeniu i dostarczaniu treści cyfrowych, ale też w korzystaniu z nich. Cytowany wcześniej 
przepis art. 555 k.c., który swoim zakresem wprowadzał regułę stosowania przepisów o sprzedaży 
„odpowiednio” także do „umów o dostarczanie treści cyfrowych”, w zasadzie nie został opatrzony 
żadnym uzasadnieniem. Chociaż w trakcie prac legislacyjnych toczona była dyskusja dotycząca 
potrzeby stosowania przepisów o sprzedaży do treści cyfrowych, a także odnosząca się do róż-
nych sposobów regulacji problematyki dostarczania treści cyfrowych10. Poza tym, w uzasadnieniu 
do ustawy zostało w ogóle pominięte pojęcie treści cyfrowych11.

Wydaje się zasadne wprowadzenie tej defi nicji, zważywszy na istniejące defi nicje pojęć pod-
stawowych, takich jak „konsument”, „przedsiębiorca”, „rzecz”, które zostały uregulowane w ko-
deksie cywilnym (Rajski, 2011, s. 9).

Ustawy o prawach konsumenta, podobnie jak dyrektywy 2011/83/UE w praktyce nie stosuje 
się do treści cyfrowych, które są dostępne w sposób otwarty i całkiem powszechny w Internecie 
bez konkretnego, wyraźnego zawarcia umowy. Podkreślić należy, iż celem transpozycji dyrektywy 
unijnej PE i Rady nr 2011/83/UE było ujednolicenie, doprecyzowanie zaktualizowanie przepisów 
prawnych odnoszących się głównie do umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach 
typowych, w zakresie obowiązków informacyjnych, oraz do ujednolicenia i doprecyzowania 
przepisów odnoszących się do zawierania umów w okolicznościach nietypowych – poza lokalem 
przedsiębiorstwa, na odległość, w zakresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych 
związanych z zawieraniem takich umów oraz prawa odstąpienia od nich. Wraz z wprowadzeniem 
w życie ustawy, kładzie się również szczególny nacisk na obowiązek informacyjny spoczywający 
na przedsiębiorcy w sytuacji zawierania umów na odległość, m.in. w sytuacji sprzedaży wysyłko-
wej w Internecie. Przykładem takich obowiązków jest różnorodny ich zakres udostępniającego 
w przypadku materiału audiowizualnego. W przypadku, gdy udostępnienie materiału następuje 
w ramach internetowego serwisu wideo na żądanie (VOD), który jest otwarty dla szerokiego 
spektrum odbiorców, wymagane będzie informowanie o zabezpieczeniu przed sporządzeniem 
jego kopii. Taka informacja nie będzie potrzebna, jeżeli materiał oferowany jest w ramach za-
mkniętej, tj. kierowanej wyłącznie do abonentów platformy sprzedażowej przygotowanej przez 

10 PWC, 2014, s. 42 i nast.; 7 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827). 8
11 W takiej sytuacji prawidłowym wydaje się być wskazanie potencjalnych komplikacji, które byłyby związane z wprowadzeniem w życie art. 555 k.c. 
w projektowej treści. Dotyczą one trudności w stosowaniu przepisów o sprzedaży (sformułowanie „odpowiednio”) do dostarczania treści cyfrowych, 
a także możliwych kolizji z prawem własności intelektualnej (Kacperek i Zawadzki, 2009, s. 29 i n.), nierozwiązania problemów praktyki obrotu treściami 
cyfrowymi.
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operatora telekomunikacyjnego, w sytuacji, w której operator zawarł z abonentem umowę ramo-
wą, w której określił warunki dotyczące możliwości lub braku możliwości utrwalania pobieranych 
materiałów audiowizualnych. Z tego powodu ustawa o prawach konsumenta obok umowy sprze-
daży i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wprowadza częściowo warunki nowego 
rodzaju umowy, czyli umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Klasyfi kacja czynności związanych 
z przekazywanie treści cyfrowych jest jednym z kluczowych problemów obrotu gospodarczego 
w sieci. Treści cyfrowe umieszczone na nośnikach danych powinny być traktowane dokładnie tak, 
jak towary fi zyczne. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży konsumenckiej, odnoszą się do 
nich ogólne reguły odstąpienia od umowy. Aby treść cyfrowa mogła być uznana za towar, dane 
cyfrowe powinny znajdować się w chwili dostarczenia na nośniku, który ma postać materialną, 
np. na pendrive. Konsument jest zwolniony z obowiązku ponoszenia opłat za dostarczenie treści 
cyfrowych, które nie są zapisane na trwałym nośniku. Ustawa o prawach konsumenta w art. 12 
pkt 19 określa obowiązek informacyjny dotyczący „funkcjonalności treści cyfrowych oraz tech-
nicznych środków ich ochrony”. To na przedsiębiorcy spoczywa odpowiedzialność za wybór 
takich informacji, które są potrzebne konsumentowi do podjęcia świadomej decyzji o zakupie 
treści cyfrowych. Wspomniany przepis został trochę inaczej sformułowany niż odpowiadający 
mu przepis art. 6 ust.1 pkt dyrektywy 2011/83/UE. Dlatego też, o ile zgodnie z przepisami róż-
ne środki ochrony treści cyfrowych mieszczą się w pojęciu „funkcjonalności treści cyfrowych”, 
o tyle w polskiej regulacji, w związku z użyciem słowa „oraz”, „funkcjonalność” to pojęcie, które 
jest odrębne od technicznych środków ochrony. Poza tym, funkcjonalność należy „odnosić do 
możliwych sposobów wykorzystywania treści cyfrowych, na przykład do śledzenia zachowania 
konsumenta” oraz „do braku lub do istnienia jakichkolwiek ograniczeń technicznych, takich jak 
ochrona za pośrednictwem zarządzania prawami autorskimi do treści cyfrowych lub kodowania 
regionalnego”. To właśnie na przedsiębiorcy spoczywa odpowiedzialność za wybór takich informa-
cji, które są niezbędne konsumentowi do podjęcia świadomej decyzji o konkretnym zakupie treści 
cyfrowych. 

Artykuł 12 ust. 1 pkt 20 ustawy o prawach konsumenta wskazuje na obowiązek informacyjny 
w zakresie „mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputero-
wym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć”. Interoperacyjność 
ta oznacza „zdolność do komunikacji, wykonywania programów lub przekazywania danych między 
różnymi elementami funkcjonalnymi” (Kaczmarek-Templin, 2014, s. 73). Tutaj należy podkreślić, 
że do pojęcia „interoperacyjności” odnosi się motyw 19 dyrektywy 2011/83/UE, zgodnie z którym 
„pojęcie mającej znaczenie interoperacyjności ma opisywać informacje dotyczące standardo-
wego sprzętu i oprogramowania komputerowego, z którym treści cyfrowe są kompatybilne, na 
przykład: system operacyjny, wymagana wersja oraz pewne cechy sprzętu komputerowego”. 
Interoperacyjność techniczna występuje wówczas, gdy są zapewnione właściwe warunki techniczne 
dla komunikowania się systemów teleinformatycznych – uzgodnione interfejsy aplikacji, protokoły 
i mechanizmy dla efektywnej i bezpiecznego przesyłu, format oferowanych i wymienianych treści 
(Chałubińska-Jentkiewicz i Karpiuk, 2015, s.78–79). W związku z powyższym, obowiązek poinfor-
mowania o interoperacyjnościach treści cyfrowych wraz ze sprzętem komputerowym oraz opro-
gramowaniem sprowadza się do poinformowania konsumenta, na jakiego rodzaju sprzęcie oraz 
z użyciem jakiego oprogramowania będzie miał możliwość odpowiedniego korzystania z oferowanych 
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treści cyfrowych. Treści cyfrowe mogą być odbierane też za pomocą różnych rodzajów urządzeń, 
które w praktyce trudno jest nazywać „sprzętem komputerowym”, chociaż ich cechy wskazują na 
funkcjonalność komputera. Interpretacja przepisu art. 12 ust. pkt 20 ustawy – Prawa konsumenta 
wymaga jednak uwzględnienia wykładni celowościowej i rozszerzającej, a w konsekwencji przed-
siębiorca powinien podawać informacje, które dotyczą interoperacyjności treści cyfrowych, nie tylko 
ze sprzętem komputerowym w sensie ścisłym, lecz także z każdym sprzętem, który przeważnie 
jest przeznaczonym do odbioru konkretnie oferowanych treści cyfrowych, a zachowuje funkcje 
sprzętu komputerowego. Ustawa o prawach konsumenta w art. 12 ust. 1 nakazuje przedsiębiorcy 
informować konsumenta o cechach oferowanej usługi lub towaru „najpóźniej w chwili wyrażenia 
przez konsumenta woli związania się umową”. Przekazanie informacji może nastąpić w chwili 
zakładania konta w serwisie internetowym lub podczas zawarcia umowy ramowej i nie musi być 
jednoczesne z zawieraniem umowy na dostarczanie treści. Ważne, aby informacje, jakie są prze-
kazane konsumentowi, nie zmieniły się do chwili zawierania przez niego umowy z przedsiębiorcą. 
Przedsiębiorcy dostarczający konsumentowi treści cyfrowe powinni także informować go o odpo-
wiedzialności karnej i cywilnej za nieuprawnione korzystanie z tych treści. W zasadzie, tego rodzaju 
informacja może być potrzebna, jeżeli treść cyfrowa oferowana jest w ramach zamkniętej platformy 
sprzedażowej, która zostaje przygotowana przez operatora platformy multimedialnej w momencie, 
kiedy dany operator zawarł z abonentem umowę ramową, gdzie zostały określone warunki doty-
czące możliwości bądź braku możliwości utrwalania pobieranych plików. Ponadto, w momencie 
zawierania umowy na odległość – przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, która nakłada 
na konsumenta obowiązek zapłaty, przedsiębiorca zobowiązany jest przekazać konsumentowi 
określone informacje bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia, a więc w rze-
czywistości przy każdym składaniu zamówienia. Ustawa nakłada na przedsiębiorcę liczne obowiązki 
wynikające z sytuacji zawarcia umowy o dostarczenie treści, które nie są zapisane na nośniku 
materialnym12.

Pewne zmiany w prawodawstwie UE wprowadza wspomniana dyrektywa 2019/770. Celem 
dyrektywy o niektórych aspektach umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych jest 
przyczynianie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i zapewnianie przy tym 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów poprzez ustanowienie wspólnych przepisów do-
tyczących niektórych wymagań w odniesieniu do umów zawartych między przedsiębiorcami 
a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przepi-
sów dotyczących: zgodności treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z umową, środków ochrony 
prawnej w przypadku braku zgodności treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z umową lub ich 
niedostarczenia oraz sposobów korzystania z tych środków oraz zmiany treści cyfrowych lub 
usługi cyfrowej (art. 1 dyrektywy). Postanowienia dyrektywy stosuje się do umów, na podstawie 
których przedsiębiorca dostarcza lub zobowiązuje się dostarczyć konsumentowi treści cyfrowe 
lub usługę cyfrową, a konsument płaci cenę lub zobowiązuje się do jej zapłaty, jak również, gdy 

12 Na temat ochrony treści cyfrowej zob. Kacperek i Zawadzki, 2009, s. 29 i n.; Kaczmarek-Templin, 2014; Matlak i Stanisławska-Kloc, 2013, s. 807; 
Rajski, 2011, s. 9; PWC, 2014, s. 42 i n.. Akty prawne: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę 
Rady 85/577/ EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE L 304 z 22.11.2011 r., s. 64). Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. 
o prawach konsumenta (DzU poz. 827). 8. Wytyczne DG DS. Sprawiedliwości dotyczące dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 
25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
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przedsiębiorca dostarcza lub zobowiązuje się dostarczyć konsumentowi treści cyfrowe lub usługę 
cyfrową, a konsument dostarcza lub zobowiązuje się dostarczyć przedsiębiorcy dane osobowe, 
z wyjątkiem przypadków, gdy dane osobowe dostarczone przez konsumenta są przetwarzane 
przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu dostarczania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej zgodnie 
z niniejszą dyrektywą lub w celu umożliwienia przedsiębiorcy spełnienia wymogów prawnych, któ-
rym on podlega, a przedsiębiorca nie przetwarza tych danych do żadnych innych celów. Należy 
także stosować jej postanowienia w przypadku tworzenia treści cyfrowych lub usługi cyfrowej 
zgodnie ze wskazówkami klienta. W art. 3 określono czym jest dostarczanie treści cyfrowych lub 
usługi cyfrowej. Przedsiębiorca dostarcza konsumentowi treści cyfrowe lub usługę cyfrową. Jeżeli 
strony nie uzgodniły inaczej, przedsiębiorca dostarcza treści cyfrowe lub usługę cyfrową bez zbęd-
nej zwłoki po zawarciu umowy. Przedsiębiorca wykonuje swoje zobowiązanie do dostarczenia 
w momencie, gdy:
a) treści cyfrowe lub środki pozwalające na uzyskanie dostępu do treści cyfrowych lub pobieranie 

treści cyfrowych zostały udostępnione konsumentowi lub fi zycznej lub wirtualnej platformie 
wybranej przez konsumenta do tego celu lub gdy konsument lub taka platforma uzyskali do 
nich dostęp;

b) konsument lub fi zyczna lub wirtualna platforma wybrana przez konsumenta do tego celu 
uzyskali dostęp do treści cyfrowych.

V. Podsumowanie

Defi nicje związane z dostarczaniem treści cyfrowych i uwagi związane z tą tematyką przy-
toczone w artykule nie wyczerpują odpowiedzi na pytania związane z odpowiedzialnością za 
dostarczane treści cyfrowe, a raczej dotykają kwestii odpowiedzialności za dostarczanie treści 
cyfrowych. Wydaje się, że problematyka ta stanowić będzie główny nurt przyszłych regula-
cji rynku usług cyfrowych. Praktyczna doniosłość problemu kwalifi kacji prawnej dostarczania 
treści cyfrowych i odpowiedzialności za dostarczane treści cyfrowe może w przyszłości sta-
nowić o konieczności wprowadzenia pozytywnej regulacji prawnej tejże instytucji w polskim 
systemie prawa.
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Artykuł dotyczy analizy prawnej partnerstwa przedsiębiorców dostarczających infrastrukturę i usługi 
cyfrowe oraz podmiotów publicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa na gruncie prawa polskiego. 
Rozważana jest kwestia współdziałania przedsiębiorców z sektora prywatnego dostarczających 
infrastrukturę oraz usługi cyfrowe, jak również podmiotów publicznych odpowiedzialnych za cy-
berbezpieczeństwo na podstawie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wdrażającej 
do polskiego systemu prawa dyrektywę NIS.
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I.  Wprowadzenie
Partnerstwo przedsiębiorców dostarczających infrastrukturę i usługi cyfrowe oraz podmiotów 

publicznych w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa jest strategicznym modelem współpracy w za-
kresie gwarantowania cyberbezpieczeństwa (Carr, 2016, s. 4). Podmioty z sektora prywatnego 
prowadzące działalność gospodarczą w zakresie dostarczania infrastruktury oraz usług cyfrowych 

* Radca prawny w EXATEL S.A., doktorant w INP PAN. 
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mają szczeg ólne miejsce w cyberprzestrzeni, w tym w obszarze zapewniania jej bezpieczeństwa. 
Genezą takiego stanu rzeczy jest utrata przez państwo, na skutek procesów globalizacyjnych 
oraz prywatyzacyjnych (Carr, 2016, s. 46), monopolu na budowę i zarządzanie sieciami teleko-
munikacyjnymi, świadczenie usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych oraz inicjatywy 
w zakresie rozwoju nowych technologii (Wojdyło, 2014). Z tego powodu przedsiębiorcy z sektora 
prywatnego są dominującymi zróżnicowanymi podmiotami tworzącymi cyberprzestrzeń, które 
realizują w przeważającej mierze cele biznesowe w oparciu o rozwiązania telekomunikacyjne 
oraz teleinformatyczne. Wyróżnia się wśród nich przedsiębiorców dostarczających podstawową 
infrastrukturę zapewniającą funkcjonowanie Internetu lub prywatnych sieci, np. OT (Operation 
Technology), które to sieci są często uznawane za infrastrukturę krytyczną dla funkcjonowania 
państwa, oraz przedsiębiorców świadczących usługi cyfrowe, np. dostawców platform handlowych, 
portali społecznościowych, hostingu, wyszukiwarek internetowych, podmiotów świadczących 
usługi OTT (Over-The-Top). Z uwagi na powyższą rolę tych przedsiębiorców w cyberprzestrze-
ni, w tym poprzez decydowanie o standardach technicznych oraz procedurach bezpieczeństwa, 
zajmują oni kluczową pozycję dla zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i usług cyfrowych 
(Asghari, 2016, s. 2–3, 25–26). 

Przedsiębiorcy z sektora prywatnego w swojej działalności kierują się racjonalnością eko-
nomiczną w oparciu o zasady wolnorynkowe, tj. maksymalizacją korzyści i minimalizacją kosz-
tów, szybko ścią i skutecznością (efektywnością) ekonomicznego działania (Stasikowski, 2019, 
s. XI–XXIII). Powyższa logika działania przedsiębiorców wpływa na ich zdolność oraz umiejętność 
w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa (Carr, 2016, s. 43–49).

Natomiast, podmioty z sektora publicznego działające w imieniu państwa oraz na podstawie 
norm prawnych są odpowiedzialne za zapewnianie cyberbezpieczeństwa w interesie publicznym. 
Bezpieczeństwo jest podstawową wartością i dobrem mającym na celu zaspokojenie pierwot-
nych potrzeb zbiorowości ludzkiej. Państwo ma szczególną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa 
w cyberprzestrzeni. Rolę tę realizuje za pośrednictwem działania podmiotów publicznych, w tym 
organów administracji państwowej, w ramach zadania publicznego określonego jako bezpieczeń-
stwo i porządek publiczny (Stasikowski, 2019, s. 42–45). Podmioty publiczne, w odróżnieniu od 
podmiotów prywatnych, realizują powyższe zadanie publiczne, kierując się logiką racjonalności 
dobra wspólnego prowadzoną w interesie publicznym (Stasikowski, 2019, s. VII).

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza prawna modelu partnerstwa (współdziałania) 
podmiotów prywatnych, tj.: przedsiębiorców dostarczających infrastrukturę i usługi cyfrowe oraz 
podmiotów publicznych realizujących zadania publiczne w zakresie cyberbezpieczeństwa, w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa cybernetycznego. Przedmiotowe rozważania oparte są na 
ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (DzU 2018, poz. 1560) 
(dalej: uksc) wdrażającej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 
6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci 
i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz.U.UE.L.2016.194.1) (dalej: dyrektywa NIS).

II. Cyberprzestrzeń jako nowa płaszczyzna aktywności ludzkiej
Rola przedsiębiorców z sektora prywatnego oraz podmiotów z sektora publicznego w za-

pewnieniu cyberbezpieczeństwa wynika z rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 
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Rozwój ten spowodował wyodrębnienie się nowej płaszczyzny aktywności ludzkiej, w której infor-
macja przetwarzana jest na ogromną skalę za pomocą technologii informatycznych. Informacja 
jest defi niowana jako wiedza dotycząca obiektów, takich jak fakty, zdarzenia, przedmioty, procesy 
lub idee, która w określonym kontekście ma określone znaczenie (Lisiak-Felicka i Szmit, 2016, 
s. 26). Informacja stanowi dobro społeczne o podstawowym znaczeniu dla zapewnienia funkcjo-
nowania społeczeństw rozwiniętych. Integracja przetwarzanych informacji w przestrzeni cyberne-
tycznej prowadzi do powstania i rozwoju nowej płaszczyzny aktywności ludzkiej, która jest swoistą 
instytucją społeczną będącą bazą dla budowania społeczeństwa informacyjnego (Banasiński, 
2018, s. 4). Ta nowa płaszczyzna aktywności ludzkiej określana jest mianem cyberprzestrzeni 
i jest to pojęcie niedookreślone, któremu przypisywane są różne znaczenia. Termin ten po raz 
pierwszy został użyty przez Wiliama Gibsona w 1984 r. w powieści „Neuromancer” jako „konsen-
sualna halucynacja doświadczana każdego dnia przez miliardy uprawnionych użytkowników we 
wszystkich krajach” (Banasiński, 2018a, s. 23; Berdel-Dudzińska, 2012, s. 26). W teorii prawa 
międzynarodowego przestrzeń cybernetyczna jest określana jako międzynarodowa przestrzeń, 
obok: Antarktydy, przestrzeni kosmicznej i pełnych mórz (Menthe, 1998, s. 70). Cyberprzestrzeń 
jest też wymieniana jako piąty wymiar zapewniania bezpieczeństwa (fi fth domain) po lądzie, mo-
rzu, powietrzu i kosmosie (Trąbiński, 2017, s. 70). 

W doktrynie wskazuje się, iż cyberprzestrzeń cechuje się stałym rozwojem, potencjalnym 
brakiem granic oraz dostępnością dla milionów użytkowników. Ma charakter globalny, zdecentrali-
zowany, ciągle zmienia swoje właściwości i nie jest stabilna. Jest bardziej plastyczna niż rzeczywi-
stość. Nie ma geografi cznej lokalizacji i jest dostępna dla każdego, w każdym miejscu na świecie 
przez dostęp do Internetu. W większości przypadków jest zupełnie nieuregulowana, dlatego też 
podatna jest na ataki i wrogie działania z zewnątrz (Trąbiński, 2017, s. 70–71). 

Defi nicja legalna cyberprzestrzeni została wprowadzona do polskiego systemu prawnego 
w 2011 roku1. Występuje w ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompe-
tencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom 
Rzeczypospolitej Polskiej (DzU 2017, poz. 1932 t.j. ze zm.) (dalej: ustawa o stanie wojennym) 
oraz w ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (DzU 2017, poz. 1928 t.j. ze zm.) 
(dalej: ustawa o stanie wyjątkowym). Zdefi niowana jest jako przestrzeń przetwarzania i wymiany 
informacji tworzona przez systemy teleinformatyczne wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz 
relacjami z użytkownikami. Natomiast, system teleinformatyczny występujący w defi nicji cyber-
przestrzeni oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowa-
nia zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez 
sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego 
urządzenia końcowego2. Na podstawie powyższego stwierdza się, iż defi nicja cyberprzestrze-
ni jest pojęciowo bardzo szeroka, gdyż jej istotą są elementy materialne, które tworzą systemy 
teleinformatyczne składające się z urządzeń informatycznych (hardware) i oprogramowania 
(software) oraz elementy niematerialne (komponenty społeczne), tj. interakcja ludzi z systemami 

1 Defi nicja cyberprzestrzeni została wprowadzona ustawą z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach 
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (DzU 
2011, Nr 1323, poz. 222).
2 Art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU 2014, poz. 1114; 2016, 
poz. 352).
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teleinformatycznymi i relacje pomiędzy ludźmi za pomocą tych systemów (infrastruktury tech-
nicznej) (Banasiński, 2018a, s. 25). Dodatkowo, należy podkreślić, iż kluczowym substratem 
cyberprzestrzeni są dane (content) przesyłane lub gromadzone za pomocą sieci i systemów te-
leinformatycznych (Szpor, 2017, s. 6). 

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, iż szerokie rozumienie cyberprzestrzeni jest ko-
rzystne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu jej bezpieczeństwa. Szeroka defi nicja legalna 
cyberprzestrzeni umożliwia stosowanie do niej różnych regulacji prawnych dotyczących aspektów 
bezpieczeństwa, w szczególności uksc. Takie podejście jest dopuszczalne, gdyż ani dyrektywa 
NIS ani uksc nie zawierają defi nicji cyberprzestrzeni.

III. Cyberbezpieczeństwa jako kategoria interesu publicznego
Doniosłe znaczenie cyberprzestrzeni w wielu aspektach życia społecznego i gospodarczego 

skutkuje narastającymi zagrożeniami, które mają wpływ na funkcjonowanie społeczeństw, gospo-
darek oraz poszczególnych państw. Zagrożenia w cyberprzestrzeni mają zróżnicowany charakter 
począwszy od działań przestępczych (np. phishing, ramsomware), zakłóceń funkcjonowania sie-
ci i usług łączności elektronicznych (Rojszczak, 2018, s. 210), np. ataki typu DDoS (Distributed 
Denial of Service Attack), występowanie bezprawnych treści (np. kwerendy SQL-olwe mające 
na celu przejęcie roli administratora bazy danych, wirusy, trojany) (Polański, 2019, s. 258), po-
przez terroryzm (np. ataki typuAdvanced Persistent Threat/Targeted Persistent Threat, APT/TPT) 
(Chmielewski i Waćkowski, 2018, s. 103), szpiegostwo, a kończąc na działaniach wojennych. 
Odpowiedzią na te zagrożenia jest zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni określane 
mianem cyberbezpieczeństwa. Pojęcie „cyberbezpieczeństwa” jest defi niowane różnorodnie za-
równo w wypowiedziach doktryny, w dokumentach programowych, dokumentach normalizacyj-
nych np. w międzynarodowych normach ISO, jak i w przepisach prawnych. W doktrynie wskazuje 
się, iż termin „„ ma różne znaczenie dla różnych odbiorców: dla indywidualnych użytkowników, 
w tym konsumentów ma znaczenie jako poczucie bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych 
oraz prywatności; dla przedsiębiorców to dostępność i ciągłość funkcji biznesowych oraz ochrona 
poufnych danych. Z kolei dla państw to ochrona obywateli, przedsiębiorstw, infrastruktury krytycz-
nej oraz państwowych zasobów teleinformatycznych (Ganczar, 2017, s. 84). W piśmiennictwie 
wyróżnia się cyberbezpieczeństwo w znaczeniu wąskim (sensu stricto) jako zapewnienie bez-
pieczeństwa sieci komputerowych w cyberprzestrzeni oraz cyberbezpieczeństwo w znaczeniu 
szerokim (sensu largo) jako zapewnienie „bezpieczeństwa dzięki sieci”, czyli wykorzystanie sieci 
komputerowych w celu zapobiegnięcia zagrożeniom również poza cyberprzestrzenią (Niezgódka, 
2017, s. 232). C. Banasiński defi niuje cyberbezpieczeństwo jako „sposób wolnego od zakłóceń 
gromadzenia, przetwarzania i wymiany informacji utrwalonych i przetwarzanych w sposób cyfro-
wy”, co pozwala odróżnić cyberbezpieczeństwo od bezpieczeństwa informacyjnego” (Banasiński, 
2018a, s. 27–33). 

Wskazuje się również, iż cyberbezpieczeństwo stanowi klauzulę generalną dotyczącą działań 
państwa podejmowanych w interesie publicznym. Wyróżnia się również twierdzenie, iż cyberbez-
pieczeństwo stanowi nową kategorię globalnych dóbr publicznych (global public goods), czyli 
dóbr niepodlegających rywalizacji w zakresie wykorzystania, których użycie nie zmniejsza ilości 
dostępnej dla innych, a ich zasięg jest globalny (Banasiński, 2018a, s. 25).
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Istotne dla praktyki defi nicje cyberbezpieczeństwa zawarte są dokumentach normalizacyj-
nych. Międzynarodowa norma ISO/IEC 27032 zawiera defi nicję cyberbezpieczeństwa opartą na 
atrybutach bezpieczeństwa informacji, tj. jako zachowanie poufności, dostępności i integralności 
informacji w cyberprzestrzeni. Pozostałe atrybuty bezpieczeństwa, które można odnieść do cyber-
bezpieczeństwa wynikające z norm ISO/IEC to autentyczność, rozliczalność oraz niezawodność. 

Dyrektywa NIS nie zawiera defi nicji cyberbezpieczeństwa. Posługuje się terminem „bezpie-
czeństwo sieci i systemów informatycznych”. Legalna defi nicja cyberbezpieczeństwa zawarta jest 
w uksc, która to defi nicja jest zbliżona do terminu „bezpieczeństwo sieci i systemów informatycz-
nych” zawartych w dyrektywie NIS. Art. 2 pkt 4) uksc stanowi, iż cyberbezpieczeństwo oznacza 
„odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność 
i autentyczność przetwarzania danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy”. 

W aspekcie partnerstwa przedsiębiorców z sektora prywatnego oraz podmiotów z sekto-
ra publicznego, termin cyberbezpieczeństwo powinien być identyfi kowany z kategorią interesu 
publicznego (dobra wspólnego). Powyższa kwalifi kacja cyberbezpieczeństwa jest uzasadniona 
ewoluującym, tj. zmiennym w czasie, charakterem klauzuli interesu publicznego, która uwzględ-
nia potrzeby społeczeństwa aktualnie funkcjonującego w cyberprzestrzeni (Żurawik, Hausner, 
Niewiadomski i Wróbel, 2013, s. 415). Cyberbezpieczeństwo jako kategoria interesu publicznego 
stanowi podstawę dla współpracy podmiotów z sektora prywatnego oraz podmiotów z sektora 
publicznego, gdyż poziom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni leży w interesie obu stron partner-
stwa. Przedsiębiorcy mają interes w przeciwdziałaniu zagrożeniom występujących w cyberprze-
strzeni skierowanym wobec nich, takich jak: cyberprzestępstwa, przerwanie ciągłości działania, 
wyciek danych czy utrata renomy, natomiast podmioty z sektora publicznego, oprócz zapewnienia 
bezpieczeństwa usług publicznych, muszą zajmować się realizacją podstawowych funkcji pań-
stwa, jak zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego (Żurawik, Hausner, Niewiadomski 
i Wróbel, 2013, s. 414).

IV. Status przedsiębiorców dostarczających infrastrukturę 
i usługi cyfrowe

Przedsiębiorcy dostarczający infrastrukturę oraz usługi cyfrowe stanowią zróżnicowaną gru-
pę podmiotów tworzących cyberprzestrzeń. Składają się na nie podmioty zapewniające funkcjo-
nowanie systemów sieciowych od warstwy fi zycznej sieci do warstwy aplikacji3. Przedsiębiorcy 
ci poprzez zapewnianie infrastruktury oraz świadczenie usług cyfrowych umożliwiają działanie 
Internetu oraz sieci prywatnych, w tym infrastruktury krytycznej niezbędnej do funkcjonowania 
gospodarki i państwa. Dlatego też podmioty te mają zasadniczy wpływ na poziom bezpieczeń-
stwa w cyberprzestrzeni. 

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa obejmuje regulacją wybraną grupę przed-
siębiorców z sektora prywatnego dostarczających infrastrukturę oraz usługi cyfrowe mających 
znaczenia dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Przedsiębiorcy objęci regulacją tej ustawy, obok 
organów administracyjnych, podmiotów publicznych, akredytowanych jednostek oceniających oraz 
podmiotów świadczących usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa, wchodzą w skład pierwszej 

3 J.M. Chmielewski i K. Waćkowski wyróżniają siedem warstw podziału systemów sieciowych, tj. warstwy fi zyczną, łącza danych, sieciową, transpor-
tową, sesji, prezentacji oraz aplikacji (zob. Chmielewski i Waćkowski, 2018, s. 83).
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w Polsce struktury organizacyjnej systemu cyberbezpieczeństwa, którą ustanawia uksc. Jej za-
kres podmiotowy wynika z rozstrzygnięcia prawodawcy unijnego zawartego w dyrektywie NIS 
oraz prawodawcy krajowego określonego w uksc.

Zgodnie z uksc operatorami usługi kluczowej w zakresie infrastruktury cyfrowej są przedsię-
biorcy mający jednostkę organizacyjną na terenie Polski, scharakteryzowani w załączniku nr 1 do 
uksc, wobec których organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa wydał decyzję o uznaniu za 
operatora usługi kluczowej. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy, są to: przedsiębiorcy, którzy 
świadczą usługi DNS, przedsiębiorcy zarządzający rejestracją internetowych nazw domen w ra-
mach domeny najwyższego poziomu (TLD) oraz przedsiębiorcy prowadzący punkt wymiany ruchu 
internetowego (IXP). W doktrynie wskazuje się, że za operatorów usług kluczowych powinny być 
uznawane podmioty, które świadczą usługi uznane za krytyczne dla państwa oraz których może 
dotyczyć skutek kinetyczny, czyli sytuacja, gdy zaistnienie incydentu u operatora usługi kluczowej 
skutkuje zakłóceniem u jego usługobiorców (Balcerzak i Durbajło, 2017, s. 53). 

Przedsiębiorcy świadczący usługi DNS (Domain Name System) zajmują się rejestrowaniem, 
nadzorem oraz utrzymaniem systemu nazw domen internetowych. Funkcją systemu nazw domen 
jest zamiana nazw i adresów reprezentowanych przez domeny internetowe na powiązane z nimi 
adresy IP, które określają logiczną lokalizację w sieci danego komputera lub innego urządzenia 
(Chrzanowski i Kruk, 2012, s. 83). Usługi DNS są usługą krytyczną dla działania Internetu, gdyż 
jeżeli przestaje działać system nazw domenowych, przestają działać wszystkie usługi sieciowe, 
w tym poczta elektroniczna czy sieć WWW (Chrzanowski i Kruk, 2012, s. 88). DNS jest usługą 
otwartą, dostępną dla każdego, co skutkuje licznymi działaniami zakłócającymi funkcjonowanie 
cyberprzestrzeni, np. podszywaniem się pod nazwę domenową, zatruwaniem podręcznego ser-
wera domenowego (cache poisoning) czy powodowaniem ataków typu rozproszonej odmowy 
usługi (Distributed Denial of Service, DDoS) (Chrzanowski i Kruk, 2012, s. 89). Zbliżoną do usługi 
DNS jest usługa zarządzania rejestracją nazw domen internetowych w ramach domeny najwyż-
szego poziomu (Top-Level Domain, TLD). W Polsce usługi rejestracji i utrzymywania domeny 
najwyższego rzędu (domena krajowa .pl) prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa 
– Państwowy Instytut Badawczy. 

Wobec powyższego, ze względu na wagę dla funkcjonowania Internetu, przedsiębiorcy 
świadczący usługi DNS i TLD są zasadnie uznani za operatorów usługi krytycznej i objęci regula-
cją uksc, gdyż poziom bezpieczeństwa gwarantowany przez tych przedsiębiorców ma krytyczne 
znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników Internetu.

Kolejni przedsiębiorcy zakwalifi kowani jako operatorzy usług krytycznych to podmioty pro-
wadzące punkt wymiany ruchu internetowego (Internet Exchange Point, IXP). Punkt wymiany 
ruchu umożliwia wymianę ruchu IP (Internet Protocol) pomiędzy różnymi podmiotami, co pozwala 
na działania usług internetowych. Ruch pomiędzy sieciami jest zapewniany przez wykorzysta-
nie protokołów IP w formie peeringu i tranzytu. Peering IP to bezpłatna i bezpośrednia wymia-
na ruchu pomiędzy połączonymi sieciami (Piątek, 2011, s. 113). Natomiast, tranzyt IP polega 
na płatnym przekazywaniu ruchu do sieci innego podmiotu lub do ogólnoświatowych zasobów 
Internetu poprzez sieć operatora tranzytującego (Piątek, 2011, s. 114). Niezakłócona wymiana 
ruchu internetowego stanowi podstawowy mechanizm umożliwiający korzystanie z Internetu przez 
użytkowników. Przedsiębiorcy prowadzący punkt wymiany ruchu są podatni na ataki typu DDoS 
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skutkujące obciążeniem wolnych zasobów uniemożliwiającym działanie punktu wymiany ruchu czy 
atakami typu IP snoofi ng, polegając na przejęciu ruchu sieciowego. Dlatego też, bezpieczeństwo 
przedsiębiorców prowadzących punkt wymiany ruchu internetowego ma szczególne znaczenie 
dla prawidłowego działania Internetu. 

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa obejmuje regulacją również dostawców 
usług cyfrowych, czyli przedsiębiorców świadczących usługi cyfrowe. Usługa cyfrowa, według art. 2 
pkt 15) uksc, to usługa świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU 2017, poz. 1219; 2018, poz. 650). 
Rodzaje usług cyfrowych zostały określone w załącznik nr 2 do ustawy, w którym wymieniono 
dostawców świadczących: internetowe platformy handlowe, usługi przetwarzania w chmurze oraz 
wyszukiwarki internetowe. W pierwotnym projekcie dyrektywy NIS, oprócz powyższych dostawców 
usług cyfrowych, występowali dostawcy portali społecznościowych. W doktrynie podkreśla się, że 
wyłączenie spod regulacji portali społecznościowych zmniejsza rolę dyrektywy NIS w zapewnieniu 
cyberbezpieczeństwa (Szpor, 2017, s. 8). Obecnie na gruncie uksc, w przypadku wystąpienia in-
cydentu u dostawcy portalu społecznościowego jego zgłoszenie do CSIRT NASK może nastąpić 
wyłącznie na zasadzie dobrowolności. 

Należy zauważyć, iż katalog dostawców usług cyfrowych objętych regulacją uksc ma charak-
ter wybiórczy. Nie obejmuje on swoim zakresem podmiotów świadczących usługi społeczeństwa 
informacyjnego w rozumieniu dyrektywy 2015/15354 oraz usługi łączności elektronicznej zdefi -
niowanych w dyrektywie nr 2018/1972 ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicz-
nej5, tj. usługi OTT, usługi łączności maszyna-maszyna (M2M), które są dostarczane za pomocą 
Internetu (Siwicki, 2019, s. 16).

Dodatkowo, interpretacja opisu usług: internetowych platform handlowych, usług przetwa-
rzania w chmurze oraz wyszukiwarek internetowych, zawartych w załączniku nr 2 do uksc może 
powodować trudności dotyczące kwalifi kacji danego przedsiębiorcy w świetle tej ustawy. Wynika 
to ze złożonego charakteru poszczególnych usług oraz ze względu na ograniczone wymogi re-
gulacyjne wobec tych dostawców w porównaniu z wymogami wobec operatorów usług kluczo-
wych. Z motywu 49 oraz z art. 16 ust. 10 dyrektywy NIS wynika, iż państwa członkowskie nie 
mogą nakładać na dostawców usług cyfrowych jakichkolwiek dalszych wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa lub zgłaszania incydentów niż zawarte w dyrektywie NIS (Siwicki, 2019, s. 16). 
Skutkować to może interpretacją zawężającą krąg dostawców usług cyfrowych dostarczających 
usługi opisane w załączniku nr 2 do uksc.

Ponadto, należy podkreślić, iż uksc nie obejmuje expressis verbis regulacją przedsiębiorców 
udostępniających publiczne sieci łączności lub świadczących publicznie dostępne usługi łączno-
ści elektronicznej, określonych zgodnie z polską ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo teleko-
munikacyjne (DzU 2019, poz. 2460 t.j. ze zm.) (dalej: pt) jako przedsiębiorcy telekomunikacyjni. 
Podmioty te podlegają pod regulację branżową dotyczącą bezpieczeństwa sieci i usług określoną 
w art. 175 i n. pt. Na mocy art. 81 pkt 1) lit. a) uksc, ustawodawca włącza pośrednio te podmio-
ty do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa poprzez nałożenie obowiązku na Prezesa UKE 

4 Dyrektywa 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie 
przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie).
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej 
(wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2018.321.36.
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w zakresie przekazywania właściwemu CSIRT informacji uzyskanych od przedsiębiorców teleko-
munikacyjnych dotyczących naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, jeżeli 
dotyczą one zdarzeń będących incydentami w rozumieniu uksc.

Ze względu na fakt, iż przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają podstawowe znaczenie dla 
funkcjonowania sieci oraz usług telekomunikacyjnych, nie włączenie ich bezpośrednio do krajo-
wego systemu cyberbezpieczeństwa jest krytykowane w doktrynie (Balcerzak i Durbajło, 2017, 
s. 49) oraz budzi wątpliwości praktyczne, gdyż wydłuża proces w zakresie zgłaszania incydentów 
do właściwego CSIRT poprzez Prezesa UKE.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż nie wszyscy istotni dla zapewnienia cyber-
bezpieczeństwa przedsiębiorcy z sektora prywatnego zostali objęci regulacją uksc. Brak zakwalifi -
kowania do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa przedsiębiorców dostarczających usługi OTT, 
usługi łączności M2M czy portali społecznościowych pozbawia państwo wpływu na cyberbez-
pieczeństwo, a w rezultacie obniża poziom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Niewłączenie 
w sposób bezpośredni przedsiębiorców telekomunikacyjnych do krajowego systemu cyberbez-
pieczeństwa może również skutkować obniżeniem poziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

V.  Status podmiotów publicznych odpowiedzialnych za infrastrukturę
Za podmioty publiczne należy uznać podmioty posiadające na podstawie prawa publiczne-

go określone prawa i obowiązki, które są powołane do realizacji interesu publicznego. Podmioty 
te posiadają zdolność administracyjnoprawną, czyli możność wykonywania określonych praw 
i obowiązków (Stasikowski, 2019, s. 93–94). Podmioty publiczne, w tym organy administracji, od-
powiedzialne za cyberbezpieczeństwo są wyróżniane w oparciu o kryterium zadań i kompetencji 
powierzonych im do wykonania przez władzę publiczną na podstawie prawa publicznego (Kiczka, 
Hausner, Niewiadomski i Wróbel, 2013, s. 539).

W polskim systemie prawnym, przed wejściem w życie uksc, w oparciu o kryterium zadań 
i kompetencji można było wskazać zróżnicowane podmioty publiczne zajmujące się cyberbez-
pieczeństwem, np. Ministerstwo Cyfryzacji, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej czy Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa (Trąbiński, 2017, s. 75). Wejście w życie uksc doprowadziło do powstania pre-
cyzyjnej listy podmiotów publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cybernetyczne Polski 
i wchodzących w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z art. 4 uksc podmio-
tami publicznymi odpowiedzialnymi za cyberbezpieczeństwo są: CSIRT MON, CSIRT NASK, 
CSIRT GOV, organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa (tj. ministerstwa odpowiedzialne 
za dany sektor oraz Komisja Nadzoru Finansowego), Pojedynczy Punkt Kontaktowy do Spraw 
Cyberbezpieczeństwa oraz Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa. 

Pierwszorzędne miejsce w krajowym syst emie cyberbezpieczeństwa, w tym w zakresie współ-
pracy z przedsiębiorcami z sektora prywatnego, pełnią tzw. CSIRT (Computer Security Incident 
Response Team) tzw. Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego. W pra-
wie europejskim używane jest pojęcie CSIRT, w odróżnieniu od oznaczenia CERT (Computer 
Emergency Response Team), które jest zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych. Zespoły 
te określane są również jako IRT (Incidet Response Team) oraz CIRT (Computer Incident 
Response Team) (Banasiński, 2018, s. 150). CSIRT są defi niowane jako punkty kontaktowe dla 
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kwestii technicznych związanych z cyberbezpieczeństwem (Morgus, Skierka, Hohmann i Maurer, 
2015, s. 9). Status CSIRT jest bardzo zróżnicowany. Cechą wspólną CSIRT jest eksperckie po-
dejście do kwestii cyberbezpieczeństwa. Wyróżnia się CSIRT narodowe, komercyjne oraz sek-
torowe (Balcerzak i Durbajło, 2017, s. 63). CSIRT sektorowe mogą mieć charakter komercyjny, 
tj. powołane przez podmioty z sektora prywatnego lub charakter mieszany, czyli powołane przez 
podmioty z sektora publicznego oraz podmioty z sektora prywatnego. Wskazuje się, że CSIRT 
narodowe mogą mieć status organizacji pozarządowej, status niezależnego organu administra-
cji lub jednostki organizacyjnej usytuowanej w ramach podmiotu publicznego (Morgus, Skierka, 
Hohmann i Maurer, 2015, s. 9). 

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa po raz pierwszy reguluje na poziomie 
ustawowym status oraz prawa i obowiązki CSIRT. Ustawa ta sankcjonuje strukturę zdecentrali-
zowanych oraz równorzędnych trzech CSIRT narodowych, które są usytuowane w strukturach 
podmiotów publicznych. Zostały wyróżnione: CSIRT MON znajdujący się w ramach w Ministerstwa 
Obrony Narod owej, który jest właściwy dla spraw obronności, CSIRT GOV umiejscowiony w ra-
mach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który jest odpowiedzialny za incydenty występujące 
w obszarze administracji rządowej oraz infrastruktury krytycznej oraz CSIRT NASK wchodzący 
w skład NASK – Państwowego Instytutu Badawczego, odpowiadający za incydenty w sektorze 
cywilnym.

Zgodnie z uksc do kluczowych zadań CSIRT należy monitorowanie, wykrywanie i reagowanie 
na incydenty, neutralizacja wykrytych incydentów oraz minimalizacja ryzyka wystąpienia nowych 
incydentów. CSIRT nie zajmują się wszystkimi incydentami, gdyż reagowanie na incydenty po-
winno należeć w pierwszym rzędzie do podmiotów zainteresowanych, których dotyczy incydent 
(Balcerzak i Durbajło, 2017, s. 62). Wynika to z regulacji uksc nakładającej obowiązki dotyczące 
zapewnienia bezpieczeństwa na podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, co uzasad-
nia się ograniczonym zasobem CSIRT. CSIRT odgrywają rolę tzw. ostatniej instancji (last resort) 
przez obsłudze incydentów, tj. CSIRT zajmuje się obsługą incydentów w przypadku braku podmiotu 
właściwego do jego obsłużenia (Prusak-Górniak i Silicki, 2019, s. 235). Podstawową rolą CSIRT 
dla efektywnego działania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa jest wymiana informacji do-
tyczących cyberbezpieczeństwa zarówno z pozostałymi podmiotami publicznymi odpowiadający-
mi za cyberbezpieczeństwo, jak i z przedsiębiorcami z sektora prywatnego. Wymiana informacji 
zwłaszcza z przedsiębiorcami z sektora prywatnego ma doniosłe znaczenie dla minimalizowania 
skutków incydentów, co stanowi jeden z głównych założeń wynikających z uksc.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, iż zespoły CSIRT stanowią jądro krajowego systemu 
cyberbezpieczeństwa (Balcerzak i Durbajło, 2017, s. 61). Uregulowanie CSIRT aktem prawnym 
rangi ustawowej skutkuje, iż uzyskały one zdolność administracyjnoprawną w zakresie praw 
i obowiązków nadanych im w uksc. Wzmocnienie ich pozycji wśród podmiotów publicznych od-
powiedzialnych za cyberbezpieczeństwo ma pozytywny wpływ na poziom bezpieczeństwa w cy-
berprzestrzeni. Z tej przyczyny, zespoły CSIRT, jako podmioty działające na podstawie przepisów 
prawa, mają przymiot niezależności w zakresie współpracy z przedsiębiorcami z sektora prywatnego. 
Dodatkowo, należy podkreślić, iż korzystnym rozstrzygnięciem ustawodawcy krajowego w zakresie 
współpracy z sektorem prywatnym jest stworzenie trzech zdecentralizowanych CSIRT narodo-
wych oraz umożliwienie tworzenia kolejnych tzw. sektorowych zespołów cyberbezpieczeństwa. 
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Ustanowienie struktury rozproszonej CSIRT efektywnie wpływa na współpracę z sektorem prywat-
nym, gdyż w cyberprzestrzeni działają liczni przedsiębiorcy o zróżnicowanej specyfi ce działania 
i jeden CSIRT narodowy miałby ograniczone zdolności współpracy wynikające z mechanizmów 
funkcjonowania sektora publicznego (inaczej: Hydzik, 2019, s. 86). 

VI. Partnerstwo przedsiębiorców dostarczających 
infrastrukturę i usługi cyfrowe 
oraz podmiotów publicznych

Partnerstwo przedsiębiorców dostarczających infrastrukturę i usługi cyfrowe oraz podmiotów 
publicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa (określane również jako publiczno-prywatne part-
nerstwo w zakresie cyberbezpieczeństwa6) defi niuje się jako model współdziałania (kooperacja) 
partnerów z sektora prywatnego oraz partnerów z sektora publicznego, obejmujący różne formy 
działania, nakierowany na osiągnięcie wspólnego celu, którym jest ochrona cyberprzestrzeni. 
Model partnerstwa łączy się z zasadami organizacji wykonywania zadań publicznych i może być 
opisywany przez takie pojęcia, jak „uspołecznienie” oraz „prywatyzacja materialna (zadaniowa)”. 
W doktrynie przez pojęcie „uspołecznienie” rozumiane jest zjawisko polegające na włączeniu pod-
miotów z sektora prywatnego do wykonywania zadania publicznego (Stasikowski, 2019, s. 86–87). 
Podobnie jest opisywane zjawisko prywatyzacji materialnej (zadaniowej) jako przekazanie zadania 
publicznego do realizacji przez podmiot z sektora prywatnego (Stasikowski, 2019, s. 199). Model 
publiczno-prywatnego partnerstwa w cyberbezpieczeństwie jest wskazywany w piśmiennictwie, 
w dokumentach programowych oraz wynika z regulacji prawnych, tj.: dyrektywy NIS oraz uksc. 

W doktrynie przyjmuje się, iż publiczno-prywatne partnerstwo stanowi fundament dla cyber-
bezpieczeństwa. Jest opisywane jak horyzontalna, niehierarchiczna relacja podmiotów prywat-
nych z podmiotami publicznymi oparta na uzgodnionych decyzjach w celu realizacji wspólnego 
celu, którym jest bezpieczeństwo cybernetyczne. Podkreśla się, iż głównym komponentem tego 
partnerstwa jest dzielenie się informacjami z zakresu cyberbezpieczeństwa pomiędzy podmiotami 
publicznymi oraz prywatnymi (Carr, 2016, s. 43, 54–55). Wskazuje się, iż publiczno-prywatne-
partnerstwo wywodzi się z nowego modelu zarządzania administracją publiczną, określaną jako 
New Public Management, w którym promowana jest deregulacja, liberalizacja oraz prywatyzacja. 
Partnerstwo, oparte na tym modelu, opisywane jest jako kooperacja w różnych formach, oparta 
na samoregulacji oraz samoorganizacji bezpieczeństwa sieci oraz systemów teleinformatycznych 
przez podmioty z sektora prywatnego, rolą państwa jest zaś kształtowanie warunków partnerstwa 
(Dunn Cavelty i Suter, 2009, s. 2, 7). W polskim piśmiennictwie wskazuje się, iż partnerstwo w za-
kresie cyberbezpieczeństwa może być realizowane za pomocą instytucji umownego partnerstwa 
publiczno-prywatnego, a kluczowym przedmiotem tego partnerstwa ma być wymiana na zasadach 
dowolności informacji o incydentach i ryzykach naruszających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 
(Ganczar, 2017, s. 87). Publiczno-prywatne partnerstwo jest elementem strategii oraz progra-
mów bezpieczeństwa narodowego w wielu państwach (Carr, 2016, s. 44). W ramach programu 

6 Publiczno-prywatne partnerstwo w zakresie cyberbezpieczeństwa to przyjęty w rozumieniu niniejszego artykułu model współdziałania (współpraca) 
przedsiębiorców z sektora prywatnego oraz podmiotów z sektora publicznego mający na celu ochronę cyberprzestrzeni. Powyższe pojęcie nie należy 
odnosić wyłącznie do instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 
(DzU 2019, poz. 1445 t.j. ze zm.), choć instytucja partnerstwa publiczno-prywatnego wchodzi w jego zakres.
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ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014–2020 „Horyzont 2020”7 wy-
mienione jest kontraktowe partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie rozwoju i wdrożenia badań, 
które może być realizowane w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego (Banasiński, 2018a, 
s. 56). Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024 w pkt 7.2.8 
odwołuje się do modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, wskazując, iż rząd zamierza wspierać 
formę współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w zapewnienie bezpieczeństwa 
w cyberprzestrzeni. 

W motywie 35 dyrektywy NIS zawarta jest wytyczna, która potwierdza znaczenie współpracy 
pomiędzy sektorem publicznym a sektorem prywatnym. Motyw ten wskazuje, iż przedsiębiorcy po-
winni być zachęcani do tworzenia własnych nieformalnych mechanizmów współpracy, a dzielenie 
się informacjami oraz najlepszymi praktykami nie może powodować konsekwencji dla zaintereso-
wanych. W uksc zawartych jest szereg przepisów odnoszących się do partnerstwa przedsiębior-
ców z sektora prywatnego oraz podmiotów z sektora publicznego. Art. 11 ust. 1 pkt 2), 4) i 5) uksc 
dotyczący operatorów usługi kluczowej oraz art. 18 ust. 1 pkt 2), 4) i 5) uksc odnoszący się do 
dostawców usług cyfrowych, regulują współdziałanie z zespołami CSIRT w zakresie dwustronne-
go dzielenia się informacjami o incydentach oraz obsługi incydentów. Na podstawie art. 26 ust. 6 
pkt 2) uksc CSIRT NASK jest uprawniony do tworzenia i udostępniania narzędzi dobrowolnej 
współpracy i wymiany informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa i incydentach. Natomiast, 
art. 46 ust. 1 pkt 1) ustawy, wskazuje, iż współpraca podmiotów w ramach partnerstwa może być 
realizowana za pomocą systemu teleinformatycznego, którego rozwój i utrzymanie zapewnia 
minister właściwy do spraw informatyzacji. Podkreślenia wymaga, iż dwustronne dzielenie się 
informacjami o zagrożeniach, podatnościach na incydenty oraz o zaistniałych incydentach sta-
nowi najważniejszy element publiczno-prywatnego partnerstwa w zakresie cyberbezpieczeństwa. 
Ponieważ przedsiębiorcy dysponują jako pierwsi wiedzą na temat wystąpienia incydentów w ich 
sieci i systemach teleinformatycznych, informacja o incydencie decyduje o czasie reakcji i ograni-
czeniu rozpowszechniania się ich na inne sieci i systemy teleinformatyczne. Wymiana informacji 
dotyczących potencjalnych podatnościach systemów teleinformatycznych, pozwala eliminować 
zagrożenie przed wystąpieniem incydentu. Również istotna jest współpraca przedsiębiorców i ze-
społów CSIRT przy obsłudze zaistniałych incydentów, co pozwala na efektywniejsze i szybsze 
ich neutralizowanie. 

Należy zauważyć, iż partnerstwo przedsiębiorców dostarczających infrastrukturę i usługi 
cyfrowe oraz podmiotów publicznych jest realizowane za pomocą regulacji administracyjnopraw-
nej opartej na środkach niewładczych w postaci czynności materialno-technicznych, którymi są: 
wymiana informacji pomiędzy partnerami, działania w postaci ostrzegania o podatnościach czy 
przedstawianie rekomendacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. W zakresie dobrowolnej wy-
miany informacji o podatnościach i incydentach pomiędzy podmiotami ma zastosowanie forma 
umowy cywilno-prawnej (Stasikowski, 2009, s. 19–21). Wymaga podkreślenia, iż stosowanie 
środków niewładczych do publiczno-prywatnego partnerstwa w zakresie cyberbezpieczeńsywa 
pozwala na równorzędną i opartą na zaufaniu współpracę pomiędzy partnerami, która skutkuje 

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy 
w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE.
8 Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024 
(M.P. z 2019 r., poz. 1037).
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zapewnieniem wysokiego poziomu ochrony cyberprzestrzeni, która leży w interesie wszystkich jego 
użytkowników.

VII. Zakończenie
Biorąc pod uwagę rolę przedsiębiorców z sektora prywatnego oraz podmiotów publicznych 

w cyberprzestrzeni, można stwierdzić, iż współdziałanie tych podmiotów w efektywnym zapew-
nieniu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni jest niezbędne. Zarówno interes przedsiębiorców 
z sektora prywatnego funkcjonujących w cyberprzestrzeni, jak i interes podmiotów publicznych 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo częściowo się pokrywają. Przedsiębiorcy prowadzący 
aktywność gospodarczą w cyberprzestrzeni mają interes w przeciwdziałaniu zagrożeniom skie-
rowanym wobec nich, takich jak: cyberprzestępstwa, przerwanie ciągłości ich działania, wyciek 
danych czy utrata renomy. Podmioty publiczne działające jako przedstawiciele państwa realizu-
ją interes bezpieczeństwa publicznego, czyli w wymiarze szerszym niż interes poszczególnych 
przedsiębiorców. Inna logika (mechanizm działania) podmiotów z sektora prywatnego tj. oparta 
na racjonalności ekonomicznej i podmiotów z sektora publicznego, tj. oparta na racjonalności 
dobra wspólnego, z jednej strony umożliwiają wzajemne uzupełnianie się interesów w zakresie 
zapewniania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, z drugiej zaś – prowadzi do kolizji interesów 
tych podmiotów. Przedsiębiorcy ze względu na realizację modelu biznesowego próbują unikać 
odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa, jeżeli nie przynosi im to wymiernych korzyści 
biznesowych. Natomiast, podmioty publiczne nie mają wystarczających zdolności oraz wiedzy 
w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Odpowiedzią na powyższe zróżnicowane intere-
sy, cele i mechanizmy działania przedsiębiorców i podmiotów publicznych jest model publiczno-
-prywatnego partnerstwa. Model ten prowadzi do wykonywania zadania publicznego, którym jest 
ochrona cyberprzestrzeni za pomocą reguł rynku i mechanizmu konkurencji.

Analiza przepisów prawnych wskazuje, iż zarówno dyrektywa NIS, jak i uksc zawierają re-
gulacje prawne dotyczące publiczno-prywatnego partnerstwa w zakresie cyberbezpieczeństwa. 
Aspekt współpracy pomiędzy sektorem publicznym oraz sektorem prywatnym w zakresie cyber-
bezpieczeństwa jest zauważany i promowany w dokumentach programowych i strategicznych 
dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz w motywach dyrektywy NIS. Ustawa o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa zawiera szczegółowe rozwiązania prawne umożliwiające współdziałanie 
przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. Status 
oraz kompetencje podmiotów objętych krajowym systemem cyberbezpieczeństwa wskazują, iż 
kluczowe znaczenie dla współpracy przy ochronie cyberprzestrzeni przed zagrożeniami mają 
przedsiębiorcy dostarczający infrastrukturę oraz usługi cyfrowe, a po stronie podmiotów publicz-
nych wyspecjalizowane zespoły CSIRT. Należy jednak zwrócić uwagę, iż uksc ma ograniczony 
zakres działania ze względu na nie włączenie do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 
takich podmiotów, jak: dostawcy OTT, dostawcy portali społecznościowych czy przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni. 

Z analizy uksc wynika, iż przedmiotowe partnerstwo jest uregulowane za pomocą instrumen-
tów administracyjnoprawnych o charakterze niewładczym. Z tego powodu, współpraca partnerów 
może odbywać się na zasadzie dobrowolności, co skutkuje, iż zakres oraz intensywność współ-
pracy zależy od samych zainteresowanych. Dlatego też, doniosłe znaczenie dla rozszerzania 
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oraz pogłębiania współpracy podmiotów z sektora prywatnego oraz sektora publicznego ma świa-
domość partnerów dotycząca współpracy oraz właściwe kształtowanie otoczenia regulacyjnego 
przez organy administracji państwowej. Szczególne znaczenie w tym zakresie może mieć funkcja 
regulacyjna administracji publicznej o charakterze ex ante, której celem byłoby kształtowanie wa-
runków partnerstwa w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Silne partnerstwo podmiotów z sektora 
prywatnego i publicznego w zakresie cyberbezpieczeństwa jest najskuteczniejszym remedium 
na zagrożenia płynące z funkcjonowania cyberprzestrzeni.
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I. Wstęp
Niniejsze opracowanie dotyczy jednego z charakterystycznych obecnie zjawisk odnoszą-

cych się do regulacji prawnej gospodarki. Jest nim rozwój technologii cyfrowych, które prowadzą 
do powstania nowych rodzajów usług oraz nowych form świadczenia znanych na rynku usług, 
zwłaszcza za pomocą sieci teleinformatycznych. Obszarów, w których obserwuje się takie prze-
miany jest coraz więcej, a odpowiada im rozpowszechnione określenie uberyzacji, powiązane 
z ekonomią współpracy. Przykładem dziedziny, w której obserwujemy zjawiska wynikające z za-
stosowania nowych technologii oraz informatyzacji korzystania z usług jest wycena nierucho-
mości. Odnosi się ona do różnych rynków i kontekstów gospodarczych, przy czym na poziomie 
prawnym wiąże się ona z wykonywaniem w tym zakresie działalności zawodowej rzeczoznawcy 
majątkowego. 

Regulacja prawna wolnego zawodu wkracza w dziedzinę wolności gospodarczej i konkurencji, 
w szczególności w sytuacji, w której wykonywanie zawodu staje się działalnością przedsiębiorcy 
i charakteryzuje się działalnością prowadzoną we własnym imieniu (zob. Szydło, 2005, s. 32). 
Zgodnie z tezą przyjętą w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, status zawodu zaufania 
publicznego i objęcie jego wykonywania zasięgiem obligatoryjnej korporacji zawodowej może 
uzasadniać wprowadzenie pewnych ograniczeń w zakresie wolności wykonywania zawodu oraz 
wolności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w powiązaniu z tą wolnością. 
Ograniczenia w tym zakresie podlegają ocenie z punktu widzenia art. 31 ust. 3 Konstytucji RP1. 
Bez wątpienia związek regulacji dotyczących zawodu rzeczoznawcy majątkowego z konkuren-
cją jest szerszy i rozciąga się na inne podmioty, które są zainteresowane dokonywaniem wycen 
nieruchomości lub zamawianiem takich wycen. Regulacja prawna w tym zakresie wpływa na 
funkcjonowanie rynków polegających na wycenie nieruchomości i rynków powiązanych. W tym 
kontekście nie można twierdzić, że świadczenie pewnych usług w szeroko rozumianej cyberprze-
strzeni (zob. Banasiński, 2018a, s. 25–27) czyni z nich szczególny, nowy rodzaj, który funkcjonuje 
w oderwaniu od usług świadczonych w tradycyjnych formach. W wielu przypadkach, działalność 
wykonywana za pomocą urządzeń teleinformatycznych pozostaje w ścisłym związku z działal-
nością prowadzoną w formach tradycyjnych, nieraz obejmując ten sam rynek. Jeżeli na rynku 
tym państwo utrzymuje jakiś rodzaj reglamentacji pomijający technologie cyfrowe, prowadzi to 
często do ich dorozumianego wykluczenia czy ograniczenia. Sytuacja taka ma miejsce w związku 
z dokonywaniem wycen w zakresie nieruchomości.

Wycena nieruchomości dokonywana jest w formie specjalistycznej opinii sporządzonej 
przez rzeczoznawcę majątkowego, jaką jest operat szacunkowy. Tradycyjnie podejście do jego 
wykonania opiera się na podejściu „analogowym”, opartym na analizie osobiście przeprowadza-
nej przez uprawnionego rzeczoznawcę. Współcześnie można zaobserwować rozwój narzędzi 
informatycznych, które prowadzą do automatyzacji procesu wyceny i mogą być wykorzystywane 
jako zarówno uzupełnienie procesu tradycyjnej wyceny, jak i jej zastąpienie. Oprogramowanie 
wykorzystujące automatyczne metody wyceny (AVM), oparte na analizie wielkiej ilości danych 
pochodzących z rynku nieruchomości, jest coraz częściej wykorzystywane do szacowania war-
tości lokali, budynków czy gruntów, obejmując także wskazanie na zmiany wartości w czasie. 

1 Wyr. TK z 18.02.2004 P 21/02. Legalis.
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Dokonując przeglądu unorm owań prawnych odnoszących się do przedstawionej problema-
tyki, można wskazać na dwa aspekty, które niewątpliwie nie wyczerpują tematu, ale wydają się 
istotne dla przedstawienia sytuacji. Po pierwsze, kluczowe okazują się unormowania prawne 
wprowadzające obowiązek sporządzenia operatu szacunkowego. Stanowiąc o wyłącznym prawie 
rzeczoznawcy majątkowego do dokonania określonej wyceny, pozostają one główną regulacją 
ograniczającą konkurencję i wolność gospodarczą. 

Po drugie, należy wskazać na regulacje prawne powiązane z pozyskiwaniem danych sektora 
publicznego, które są wykorzystywane w procesie wyceny. Ważnym zbiorem takich danych jest 
Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN)  , chociaż oczywiście pozostaje on jednym z wie-
lu źródeł służących do wyceny nieruchomości. Przedstawienie problemu pozyskiwania danych 
z RCiWN to jedynie przykład ilustrujący powiązanie unormowań „pobocznych” czy też „technicznych” 
z funkcjonowaniem rynków i rozwojem konkurencji, mimo że bezpośrednim czy też deklarowanym 
celem regulacji w ich przypadku nie jest ingerencja państwa w rynki wyceny nieruchomości.

Powstaje pytanie, czy państwo jest uprawnione do utrzymania ograniczeń w zakresie wyko-
nywania wycen nieruchomości oraz stanowienia pewnych przywilejów dla grupy rzeczoznawców 
majątkowych w celu udzielenia im ochrony przed presją konkurencyjną (Szydło, 2011, s. 80–81). 
Na tym tle zarysowuje się również sprzeczne dążenie państwa, z jednej strony do utrzymania 
ograniczeń administracyjnych (reglamentacyjnych) w omawianym zakresie, z drugiej zaś – do 
aktywnego tworzenia warunków rozwoju (Kokocińska, 2009, s. 224–225) poprzez udostępnianie 
informacji sektora publicznego na potrzeby wdrażania nowych technologii i usług.

Niniejsze opracowanie ma na celu skrótową analizę powyższych obszarów regulacji prawnej 
pod kątem wymogu zapewnienia konkurencji jako elementu wolności gospodarczej. Powołane 
rozwiązania prawne mogą prowadzić do ograniczenia wolności gospodarczej, zwłaszcza poprzez 
uszczuplenie prawa do konkurowania podmiotów zainteresowanych profesjonalną wyceną nie-
ruchomości lub dostarczeniem narządzi zautomatyzowanej wyceny. Warto w tym miejscu przy-
pomnieć, że prawo do konkurowania stanowi element konstytucyjnie gwarantowanej wolności 
gospodarczej, a związek tej wolności i konkurencji stanowi pogląd ugruntowany w literaturze 
przedmiotu (Banasiński, 2018, s. 15–16). 

II. Uwarunkowania prawne związane z operatem szacunkowym 
w świetle przepisów o gospodarce nieruchomościami

Na wielu rynkach o rzeczywistej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej rozstrzy-
gają przepisy nakierowane na sposób lub formy wykonywania usługi. Przykładem może tu być 
wycena dokonywana w formie operatu szacunkowego. U źródeł regulacji w tym zakresie leży 
wyodrębnienie rzeczoznawcy majątkowego jako zawodu regulowanego, który uzyskuje wyłączne 
prawo do wykonywania operatów szacunkowych. W kontekście zautomatyzowanych narzędzi 
wyceny pojawia się problem ograniczenia przepisami podmiotowego prawa do konkurencji na 
rynku wycen nieruchomości. 

Operat szacunkowy, zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (dalej: ugn)2 jest pisemną opinią o wartości nieruchomości sporzą-

2 T.j. DzU 2020, poz. 65 ze zm.
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dzoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Przepisy powołanej ustawy oraz akty wykonawcze 
regulują sposób dokonywania takiej wyceny tak, że przybiera ona postać sformalizowanego pro-
cesu. Normują one też kwestie celu oraz terminu jego wykorzystania (art. 156 ust. 2 oraz ust. 3). 
Rzeczoznawca majątkowy jest związany standardami zawodowymi i innymi uwarunkowaniami 
wymienionymi w art. 175 ust. 1 ugn. Sporządzenie  operatu szacunkowego staje się czynnością 
podlegającą specyfi cznym wymaganiom, a także specyfi cznemu nadzorowi (zgodnie z art. 157 
ust. 1 ugn, oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja za-
wodowa rzeczoznawców majątkowych). W konsekwencji, operat należy uznać za opinię cieszącą 
się gwarancją ze strony władzy publicznej, która ma spełniać postulat wiarygodności wymaganej 
dla określonych wycen. 

Odnosząc się do kwestii obowiązku sporządzenia operatu szacunkowego, należy wskazać, 
że wprost wynika on z przepisów szczególnych (por. Wilkowska-Kołakowska, 2010, s. 73 i n). 
Tytułem przykładu można podać regulacje dotyczące ustalenia przez organy administracji pub-
licznej odszkod owań należnych właścicielom nieruchomości w wyniku wywłaszczenia. Przepis 
art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwesty-
cji w zakresie sieci przesyłowych3 stanowi, że wysokość odszkodowania ustala się na podsta-
wie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Rozwiązanie 
to spotyka się w innych „specustawach” przewidujących możliwość administracyjnej ingerencji 
w prawa rzeczowe odnoszące się do nieruchomości (np. art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 22 lutego 
2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym4). Wprost 
do operatów szacunkowych odnosi  się również regulacja dotyc ząca aktualizacji wysokość 
o płat y rocznej z tytułu uży tkowania wieczystego nieruchom ości gruntowej (art. 78 ust. 1 oraz 
art. 77 ust. 3 ugn). 

Ustawodawca posługuje się także sformułowaniami pośrednio wskazującymi na konieczność 
wykonania operatu szacunkowego. Za przykład może tu posłużyć art. 146 ust. 1a ugn, zgodnie 
z którym, ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowe-
go,  określającej wartości nieruchomości. Unormowanie to jest rozumiane, jako prowadzące do 
traktowania operatu szacunkowego jako jedynego dowodu określającego wartość nieruchomości 
pr zed wybudowaniem urządzeń, jak i po wybudowaniu, a co za tym idzie wzrost wartości nieru-
chomości5. Regulacją, z której można wywodzić szeroki zakres obowiązku sporządzania operatów 
na potrzeby stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami jest § 55 ust. 1 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania ope-
ratu szacunkowego6 w zw. z art. 4 pkt 6 ugn, zgodnie z którym operat szacunkowy przedstawia 
postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości, tj. wycenę nie-
ruchomości. Występują bowiem w systemie prawa odrębne przepisy, które generalnie powołują 
się na wycenę w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Celem powyższych regulacji jest uzyskanie wiarygodnej wyceny podyktowanej potrzebą 
ochrony interesu indywidualnego (np. właściciela wywłaszczanej nieruchomości), jak również 

3 T.j. DzU 2020, poz. 191 ze zm.
4 DzU 2019, poz. 630.
5 M.in. wyr. Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2016 r. I OSK 972/14.
6 DzU Nr 207, poz. 2109 ze zm.
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interesu publicznego w kontekście ochrony majątku oraz fi nansów publicznych (przy wycenie 
związanej z pobieranymi opłatami czy wyceną majątku publicznego).

Sformalizowana opinia dotycząca wartości nieruchomości, jaką jest operat, posiada szczegól-
ną rangę prawną i stanowi dowód w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych 
z dokonaniem wyceny nieruchomości. W tym kontekście na pierwszy plan wysuwa się zapewnienie 
wiarygodności wyceny w celu ochrony praw ich uczestników. W pewnych postępowania przyjmuje 
się zakaz zastąpienia innym dowodem dowodu z operatu szacunkowego w zakresie ustalenia 
wartości nieruchomości, co nie wyklucza możliwości żądania wyjaśnienia przez rzeczoznawcę 
majątkowego sporządzonej wyceny, uzupełnienia go czy zastąpienia operatem sporządzonym 
przez innego rzeczoznawcę7. Rozpowszechniona na tle postępowania administracyjnego jest 
teza, że organ administracji, a także sąd, ma ograniczoną możliwość oceny operatu szacunko-
wego. Chodzi o badanie pod względem formalnym czy został on sporządzony przez uprawnioną 
osobę, czy zawiera wymagane prawem elementy, nie zawiera niejasności, pomyłek czy braków, 
które powinny zostać sprostowane czy uzupełnione, aby dokument ten miał wartość dowodową8. 
Operat szacunkowy stanowi opinię biegłego jako środek dowodowy9.

Należy przyjąć, że omawiane przepisy nie wprowadzają generalnego zakazu wyceny w innej 
formie niż operat szacunkowy. Sama ugn przewiduje wyceny niebędące operatami. Możliwości 
dokonywania wycen w innych formach potwierdza treść art. 174 ust. 3a ugn, zgodnie z którym 
rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu 
szacunkowego, dotyczące np. rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku, ban-
kowo-hipotecznej wartości nieruchomości oraz określania wartości nieruchomości na potrzeby 
indywidualnego inwestora (zob. Jaworski, 2010, s. 165). Nie można też uznać, że katalog czynności 
dodatkowych ujętych w art. 174 ust. 3a ugn został w całości zarezerwowany dla rzeczoznawców. 
Wycena nieruchomości podlega obowiązkowi sporządzenia operatu, o ile przepisy tak stanowią, 
przy czym w braku takiego zastrzeżenia nie można domniemywać, że wycena nieruchomości 
stanowi sformalizowany proces uregulowany w ugn. 

Należy podkreślić, że reglamentacja wycen nieruchomości, w szczególności zarezerwowanie 
tej działalności dla zawodu regulowanego nie jest rozwiązaniem przyjmowanym w krajach europej-
skich jako ugruntowany i niek westionowany standard. Niektóre systemy prawne (przynajmniej n    a 
początku XXI w.) nie przewidywały szczególny ch ograniczeń w zakresie wyceny nieruchomości, 
wiele sięgało po instrumenty bar  dziej liberalne (Hopfer i Źróbek , 2001, s. 39 i n.).

III. Uwarunkowania prawne związane z operatem szacunkowym 
w świetle przepisów o kredycie hipotecznym

Szczególny obowiązek przeprowadzenia sformalizowanej wyceny nieruchomości wynika 
z regulacji art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze 
nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami10 (dalej: ustawa o kredycie), zgodnie z którym, 
jeżeli kredytodawca wymaga dokonania wyceny nieruchomości w związku z procedurą oceny 

 7 Wyr. Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lipca 2016 r. I OSK 2689/14.
 8 Wyr. Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie I OSK 695/08 oraz z dnia 5 lutego 2015 r. I OSK 1224/13.
 9 Wyr. Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2013 r. II OSK 1076/12.
10 DzU 2017, poz. 819 ze zm.
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zdolności kredytowej, wycena ta powinna spełniać wymagania określone w ugn, a w przypadku 
sporządzania ekspertyzy w celu ustalenia bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości w rozu-
mieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecz-
nych11 – wymagania określone w tej ustawie. Zgodnie z art. 21 ust. 9 ustawy o kredycie, wycena 
nieruchomości jest dokonywana przez rzeczoznawcę majątkowego, o którym mowa w ugn, wska-
zanego w drodze porozumienia między kredytodawcą i konsumentem. Powołane regulacje nie 
zakazują wykorzystania źródeł niestanowiących formalnej wyceny, niemniej nie mogą one zastąpić 
operatu szacunkowego. Wycenę nieruchomości w rozumieniu art. 21 ust. 8 ustawy o kredycie 
należy odnieść do praw konsumenta, którego zdolność kredytowa jest oceniana. Potwierdza to 
konieczność porozumienia pomiędzy nim i bankiem, co do wskazania rzeczoznawcy majątkowe-
go (art. 21 ust, 9 ustawy o kredycie). Jeżeli podstawą ustalenia ostatecznie zdolności kredytowej 
jest wycena nieruchomości, to konsument ma prawo, co do zasady, do uzyskania opinii w tym 
zakresie w formie operatu szacunkowego. Regulację tę należy powiązać także z obowiązkami 
banków w zakr esie kontroli ryzyka.

Narzędzia zautomatyzowanej wyceny mogą być w tym kontekście wykorzystywane dodatko-
wo, co znajduje oparcie nie tylko w prokonurencyjnej wykładni prawa, lecz także w treści powią-
zanych przepisów. Powołane regulacje należy odczytywać w świetle podstawowej zasady, która 
stanowi, że kredytodawca jest obowiązany ustanowić i stosować procedury i określić informacje, 
na podstawie których jest dokonywana ocena zdolności kredytowej (art. 21 ust. 6 ustawy o kre-
dycie). Przepis art. 70 ust. 1 zd. 2 i zd. 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo banko-
we12 w zw. z art. 21 ust. 4 ustawy o kredycie stanowi, że przez zdolność kredytową rozumie się 
zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. 
Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne 
do dokonania oceny tej zdolności. Zdolność kredytową należy zatem oceniać na podstawie wia-
rygodnych źródeł. 

Wiarygodność wyceny stanowi podstawę zaleceń przyjętych w rekomendacjach wydawanych 
przez Komisję Nadzoru Finansowego (art. 137 ust. 1 pkt 5 prawa bankowego). Przykładowo, zgod-
nie z zaleceniem 14 Rekomendacji S, bank powinien posiadać regulacje wewnętrzne pozwalające 
na ocenę wartości zabezpieczenia na nieruchomości. Należy przyjąć, że powinny one opierać 
się na nowoczesnych i wiarygodnych instrumentach dających rzetelną wiedzę o rynku. Trzeba 
podkreślić, że w Rekomendacji S zdefi niowano „ocenę wartości zabezpieczenia na nieruchomo-
ści” jako „dokonywane przez bank oszacowanie kwoty możliwej do uzyskania ze  sprzedaży na 
warunkach rynkowych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie danej ekspozycji kredytowej, 
aktualnej na moment udzielenia kredytu, lub na moment dokonania kolejnej wyceny, dokonane 
w oparciu o metody statystyczne lub na podstawie analizy rynku nieruchomości” (pkt 24 słow-
niczka pojęć, podobnie pkt 6 słowniczka Rekomendacji J). Defi nicja ta wprost posługuje się od-
niesieniem do metod statystycznych, co świadczy o tym, że są one przedmiotem odpowiednich 
zaleceń, a korzystanie z nich jest właściwe narzędziom AVM. Należy to m.in. powiązać z potrzebą 
gromadzenia w bazach danych o rynku nieruchomości wiarygodnych, dostępnych i możliwych do 
pozyskania danych (Rekomendacja J zalecenie 2 pkt. 1.2.2.). Defi nicja przyjęta w pkt 24 defi nicji 

11 DzU 2016, poz. 1771.
12 T.j. DzU 2019, poz. 2357 ze zm.
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Rekomendacji S zawiera dodatkowo stwierdzenie, że „dokonywanej przez bank oceny wartości 
zabezpieczenia na nieruchomości nie należy utożsamiać ze sporządzaną przez rzeczoznawcę 
majątkowego wyceną nieruchomości, ze względu na inny cel tych procesów i – w konsekwencji 
– sposób (zasady i tryb) ich przeprowadzania”. Wycena (także rewycena) z użyciem AVM może 
stanowić w tym kontekście wiarygodne źródło, minimalizując ryzyko po stronie banku związane 
z udzielaniem kredytów hipotecznych.

Należy zauważyć, że postulat wsparcia m.in. narzędziami AVM wyceny nieruchomości w pro-
cesie oceny zdolności kredytowej znajduje oparcie w prawie UE w postaci dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt 
związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającą dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE 
oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, którą wdraża ustawa o kredycie. Przepis art. 19 ust. 2 
dyrektywy 2014/17/UE stanowi, że państwa członkowskie zapewniają, by wewnętrzni i zewnętrzni 
rzeczoznawcy przeprowadzający wyceny byli odpowiednio wykwalifi kowani i wystarczająco nie-
zależni w procesie zawierania umów o kredyt, aby przedstawić bezstronną i obiektywną wycenę. 
Wykładnia ustawy zmierzająca do pełnego urzeczywistnienia tego wymagania prowadzi do umoż-
liwienia takiego wsparcia wyceny dokonywanej przez rzeczoznawców, by kredytodawca mógł po-
twierdzić, że wycena była bezstronna i obiektywna, przez co należy rozumieć także najpełniejsze 
uwzględnienie uwarunkowań rynkowych. Narzędzia AVM stanowią rodzaj skutecznego wsparcia 
w procesie wyceny, a także potwierdzenia obiektywnej wartości operatu szacunkowego (popraw-
ności przyjętych w nim parametrów). Należy powołać także motyw 26 dyrektywy 2014/17/UE, 
który stanowi, że aby standardy wyceny można było uznać za wiarygodne, powinny one uwzględniać 
międzynarodowo uznane standardy wyceny, w szczególności standardy opracowane m.in. przez 
Europejską Grupę Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Zatwierdzony przez tę organizację 
28 października 2017 r. Europejski Standard Wyceny (EVS 6), dotyczący wykorzystania opartych 
na statystyce, podkreśla możliwość wykorzystania AVM, które stanowią narzędzie wspomagające 
szacowanie wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę.

Stanowisko organizacji związanej z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy prowadzi do uzna-
nia narzędzi AVM za subsydiarne, niemniej podstawowe cele powołanych aktów prawnych oraz 
zalecenia KNF wyraźnie pozwalają uzasadnić szerokie zastosowanie AVM. W tym kierunku należy 
również dokonywać wykładni ustawy o kredycie, w świetle której obowiązek sporządzenia operatu 
szacunkowego musi być rozumiany ściśle. Od strony przedmiotowej ograniczenia stosowania ustawy 
wynikają z brzmienia art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4. Wykładnia logiczno-językowa za przyjęciem, że 
obowiązek ten dotyczy kredytu przeznaczonego na sfi nansowanie nabycia lub utrzymania budynku 
lub lokalu mieszkalnego, niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodar-
stwa rolnego (art. 3 ust. 1 in fi ne). Drugim przypadkiem umowy o kredyt hipoteczny, która wymaga 
sporządzenia operatu, jest udzielenie kredytu zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem zwią-
zanym z nieruchomością mieszkalną (art. 3 ust. 1). Od strony podmiotowej oczywistym jest, że spo-
rządzenie operatu wiąże się z umową, której stroną jest konsument zdefi niowany poprzez odesłanie 
do art. 221 k.c.).

Cele mieszkaniowe pozostają w ścisłym związku z zaspokojeniem potrzeb osobistych osób 
fi zycznych. Spójna pozostaje regulacja, nakazująca stosowanie ustawy o kredycie wobec umów 
zawieranych z konsumentami w zakresie nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe. 
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Kompatybilność tych rozwiązań tym bardziej przekonuje, że stanowią one świadomie przyjęty 
zamiar ustawodawcy, co potwierdza także brzmienie art. 1 dyrektywy 2014/17/UE. 

Należy zatem uznać, że przedmiotowy obowiązek dotyczy zaspakajania potrzeb mieszkal-
nych przez konsumentów i w tym zakresie powstaje obowiązek sporządzenia operatu. Nie ma 
zatem podstaw do poszerzania tego obowiązku na inne przypadki. Jednocześnie regulacja ta 
potwierdza funkcje operatów, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu z punktu widzenia 
jego uczestników. Chodzi o ochronę interesów indywidualnych, w szczególności konsumentów. 
Bezpieczeństwo obrotu w kontekście przepisów o kredycie i, przede wszystkim, rekomenda-
cji KNF, wiąże się także z regulacją sektora bankowego i zapewnieniem odpowiednich me-
chanizmów, które go chronią przed nadmiernym ryzykiem związanym z udzielaniem kredytów 
hipotecznych.

IV. Uwarunkowania prawne związane
z udostępnianiem danych z RCiWN

Jednym ze źródeł pozyskania danych na potrzeby wyceny nieruchomości jest RCiWN. Warto 
wskazać na pewne aspekty regulacji prawnej w tym zakresie. Korzystanie z danych udostępnia-
nych ze zbioru RCiWN opiera się na licencji, o której mowa w art. 40c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. – Prawo geodezyjne i kartografi czne13 (dalej: pgk). Powołany przepis stanowi, że upraw-
nienia wnioskodawcy dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów 
zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materi ały. Regulację tę należy 
powiązać z przepisem art. 40a ust. 1 pgk, który stanowi zasadę udostępniania danych odpłatnie. 
RCiWN, jako część państwowego zasobu geodezyjnego i kartografi cznego, zawiera dane, które 
podlegają udostępnieniu na podstawie licencji związanej z uiszczeniem odpowiedniej opłaty, któ-
ra podlega konstytucyjnym uwarunkowaniom właściwym daninom publicznym14. Zróżnicowanie 
opłat wynikające z załącznika do pgk odpowiada zróżnicowaniu licencji, które wydawane są na 
cele „niekomercyjne” i „komercyjne”. Ocena zasadności wprowadzanych opłat powinna sięgać 
jednak dalej niż zasady nakładania danin publicznych, do których odwołano się w powołanym 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z pkt 3 ppkt 1 a) załącznika, przy ustalaniu wysokości opłat stosuje się współczynnik 
korygujący K w wysokości 0,5 w przypadku udostępniania danych rejestru cen i wartości nieru-
chomości rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości. Jest 
to unormowanie ustawowe wiążące preferencyjną opłatę ze specyfi cznym celem pozyskiwania 
danych przez rzeczoznawcę. Cel ten jest powielony w treści licencji udzielanej rzeczoznawcy. 
Wzór licencji, określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartografi cznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty zawiera, oprócz 
wskazania licencjobiorcy (pkt 2 wzoru), określenie celu lub zakresu upoważnienia do wykorzysta-
nia udostępnionych materiałów zasobu (pkt 4 wzoru), który wybiera się według listy stanowiącej 
załącznik do wzoru. 

13 DzU 2020, poz. 276 ze zm.
14 Wyr. TK z dnia 25.06.2013 r. K 30/12.
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Należy też podkreślić, że tryb pozyskiwania materiałów zasobu uregulowany w przepisach pgk 
jest jedynym znanym polskiemu porządkowi prawnemu15. Dokonując przeglądu wzorów ujętych 
w załączniku do ustawy można wskazać okoliczności, w których zakres udostępniania danych 
z RCiWN na potrzeby komercyjne dla innych podmiotów niż rzeczoznawcy majątkowi, zwłaszcza 
w związku z dokonywaniem zautomatyzowanej wyceny implikującej wykorzystanie szerokiego 
zakresu danych, spowoduje, że opłata za pobranie danych będzie znaczącym kosztem działal-
ności gospodarczej. Porównując warunki, na jakich na potrzeby operatów szacunkowych dane te 
pobierają rzeczoznawcy majątkowi z warunkami, jakim podlegają przedsiębiorcy oferujący zau-
tomatyzowana wycenę, można dojść do wniosku, że obciążenia fi nansowe wynikające z zasto-
sowania wskazanych wzorów pozostają nieproporcjonalne. Sam fakt wprowadzenia korzystnego 
współczynnika dla rzeczoznawców stanowi o istotnej różnicy w sytuacji prawnej pomiędzy nimi 
oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wyceną. Można mieć przy tym wątpliwości czy istnieją 
okoliczności uzasadniające odstępstwo od zasady równości. Opiera się ono głównie na założeniu, 
że wycena jest zarezerwowana dla rzeczoznawców. Pewnym uzasadnieniem, aczkolwiek niewy-
starczającym dla uprzywilejowania rzeczoznawców, może być obciążenie ich obowiązkami, także 
związanymi z przekazywaniem informacji do państwowego zasobu16. 

Istotnym tłem powyższych reguł odpłatnego udostępniania danych są zasady stojące u źródeł 
ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego17. 
Ustawa zapewnia wdrożenie w polskim prawie wymagań wynikających dyrektywy 2013/37/UE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wyko-
rzystywania informacji sektora publi cznego18. Uzasadnienie projekt u powołanej ustawy , a także 
motywy dyrektywy nie pozostawiają wątpliwości, że celem prawodawcy jest objęcie tymi prze-
pisami całościowo wszystkich przypadków pozyskania danych sektora publicznego i ułatwienie 
ich wykorzystania w celach zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Podkreśla się przy 
tym aspekt „wykorzystywania gospodarczej wartości informacji sektora publicznego, gdzie słu-
ży ona jako materiał surowy dla rozwoju nowych produktów i usług” oraz zamiar „napędzania 
innowacji i kreatywności, które stymulują wzrost gospodarczy” (zob. Taczkowska-Olszewska, 
Chałubińska-Jentkiewicz i Nowikowska, 2019, s. 48) (z uzasadnienia projektu ustawy). Należy 
zauważyć, że wyraźnie wynika stąd możliwość pozyskania i wykorzystania danych publicznych 
dla celów zarobkowych (gospodarczych), co odróżnia funkcję tej regulacji od unormowań do-
tyczących dostępu do informacji publicznej, wobec których bywa formułowana teza, że zamiar 
wykorzystania jej dla celów gospodarczych lub zawodowych stanowi wyraz nadużycia prawa do 
informacji publicznej (Parchomiuk i Polanowski, 2015, s. 537).

Potwierdzając intencje prawodawcy w uzasadnieniu do projektu ustawy o ponownym wy-
korzystywaniu informacji sektora publicznego, stwierdzono, że dostęp do informacji publicznej 
służy realizacji zasady jawności wyrażonej w art. 61 Konstytucji (zob. Taczkowska-Olszewska, 
2014, s. 70 i n.). W konsekwencji, powołana ustawa opiera się na zasadach bezpłatnego 

15 Wyr. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 września 2016 r. IV SAB/Wr 118/16.
16 Zob. na tle art. 158 ugn, Hopfer, 2015, s. 761. 
17 T.j. DzU 2019, poz. 1446 ze zm.
18 Dz.Urz. UE L 175/1.
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udostępniania informacji sektora publicznego (art. 16), co się wiąże z zakazem nieuzasadnio-
nego ograniczania możliwości ponownego wykorzystywania danych (art. 15), a także zasadą 
ograniczania kosztów udostępnienia danych tak, żeby wysokość opłaty nie przekraczała sumy 
kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora 
publicznego (art. 17).

Ustawodawca zapewnił sobie możliwość poddania określonych przypadków udostępniania 
danych sektora publicznego odrębnym regulacjom (art. 7 ust. 1). Należy do nich unormowa-
nie pozyskiwania danych z RCiWN na podstawie pgk (Fischer, Pikorz-Ryń, Sakowska-Baryła 
i Wyporska-Frankiewicz, 2019, s. 457). Należy je oceniać z punktu widzenia zasadności odstąpie-
nia od ogólnych zasad udostępniania danych. Biorąc pod uwagę mechanizmy obliczania opłat za 
udostępnianie danych przewidziane w załączniku do pgk, można twierdzić, że wystąpią przypadki, 
w których ostateczna, łączna wysokość opłaty może być uznana za nadmiernie wygórowaną lub 
odbiegającą od zasady pokrycia kosztów poniesionych w związku z ich udostępnieniem przez ad-
ministrację – przynajmniej w odniesieniu do kosztów uzasadnionych (por. Krzywoń, 2011, s. 45 i n.). 
Zarówno kwestia wysokości opłat w niektórych przypadkach, jak i zróżnicowanie ich wysokości 
zależnie od wnioskodawcy oraz celu wykorzystania danych pochodzących z RCIWN pozwalają 
sądzić, że mamy do czynienia z ingerencją państwa w konkurencję na rynkach związanych z do-
konywaniem wycen nieruchomości, która służy wzmocnieniu pozycji rzeczoznawcy majątkowego. 

Kwestie opłat za dostęp do informacji sektora publicznego, a także równego traktowania 
zainteresowanych podmiotów powinny być rozpatrywane w świetle udostępniania informacji 
jako rodzaju zadania publicznego (zob. Taczkowska-Olszewska, 2014, s. 98 i n.). Administracja, 
przekazując wnioskodawcy dane z RCiWN, świadczy pewna usługę, przy czym powinno to słu-
żyć rozwojowi konkurencji oraz nowych technologii. Przyjmuje się, że zapewnienie ponownego 
wykorzystania danych sektora publicznego stanowi realizację odpowiadającego mu prawa pod-
miotowego oraz powiązanych wolności i praw, w tym wolności gospodarczeji służy zaspaka-
janiu potrzeb społecznych (zob. Piskorz-Ryń, 2018, s. 108–109). Jednocześnie można bronić 
tezy, że wnioskodawca uzyskuje wolność w zakresie wykorzystywania udostępnionych danych 
(zob. Piskorz-Ryń, 2018, s. 262 i n.). 

V. Podsumowanie
Problem ograniczenia wolności konstytucyjnej wymaga odniesienia do przesłanek pra-

widłowej ingerencji państwa w tę sferę, określonych przede wszystkim w art. 22 oraz art. 31 
ust. 3 Konstytucji RP. Powstaje pytanie, czy dotychczas identyfi kowane zagrożenia dla interesu 
publicznego lub interesów indywidualnych pozostają aktualne oraz czy dedykowane im instrumenty 
pozostają konieczne. Bezpieczeństwo obrotu na rynkach związanych z wyceną nieruchomości 
może wymagać w określonych przypadkach zapewnienia wiarygodnej wyceny. Wymóg taki poja-
wia się zarówno w kontekście regulacji sektora bankowego, jak i np. w świetle standardów zapłaty 
słusznego odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Chronione mogą być poprzez oma-
wiany wymóg interesy indywidualne uczestników postępowań czy interesy majątkowe i fi skalne 
państwa lub też warunki funkcjonowania sektora bankowego. 

Omawiane zagadnienie w istocie sprowadza się do oceny mechanizmów substytucyjnych, 
które powinny prowadzić do wyceny cieszącej się zaufaniem państwa oraz jednostek. Wiarygodna 
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wycena powinna mieć wysoką wartość merytoryczną, tj. być adekwatna i w szczególności pro-
wadzić do ustalenia ceny rynkowej odpowiadającej rzeczywistości (najbardziej prawdopodobnej 
w dacie jej wykonania (zob. Hopfer, 2015, s. 743 i n.)). Wycena taka powinna być w związku 
z tym obiektywna, tj. powinna być przeprowadzona niezależnie od wchodzących w grę interesów. 

Wydaje się, że największe prawdopodobieństwo uzyskania oceny obiektywnej (bezstronnej) 
można osiągnąć, ograniczając czynnik ludzki (por. Wilkowska-Kołakowska, 2010, s. 118 i n.) 
i wykorzystując narzędzia informatyczne (zautomatyzowane). Sama merytoryczna poprawność 
funkcjonowania takich narzędzi stanowi kwestię odrębną, przy czym można przyjąć, że podlega 
ona ewaluacji i porównaniu z wyceną dokonaną przez specjalistę. Nie mogą one być oczywiście 
przedmiotem niniejszego opracowania, należy jednak stwierdzić, że obiektywna analiza tej kwestii 
jest możliwa i powinna być kluczowa dla wykazania czy operat szacunkowy jest w rzeczywistości 
formą wyceny nieznajdującą substytutu, a taki wniosek może wynikać z obowiązujących regulacji 
prawnych stanowiących obowiązek sporządzenia operatu szacunkowego. Odpowiedzi wymaga 
pytanie o proporcje i wagę czynnika ludzkiego oraz znanych z góry algorytmów w procesie wyce-
ny. Należy przy tym zauważyć, że człowiek często osobiście z nich korzysta, a zautomatyzowane 
technologie oparte na wykorzystaniu sztucznej inteligencji przynoszą efekty trudne do uzyskania 
w rozsądnym czasie na poziomie pojedynczego człowieka (wyceny masowe, np. odnoszące się 
do terenu objętego inwestycją liniową czy do portfela nieruchomości stanowiących zabezpiecze-
nie kredytów hipotecznych).

Nie rozstrzygając tej kwestii należałoby podkreślić, że ustalenie adekwatnych (poprawnych 
merytorycznie) wyników wyceny zautomatyzowanej powinno prowadzić do uznania jej za wiary-
godną w świetle unormowań prawnych. W przeciwnym razie można by mieć zastrzeżenia co do 
urzeczywistniania przez państwo zasady równej konkurencji. Zastrzeżenia takie nasuwają się 
w związku z analizą powołanych wyżej regulacji, zarówno narzucających obowiązek sporządzenia 
operatu, jak i przewidujących nieproporcjonalne i nierówne opłaty za pozyskiwanie danych z RCiWN.

Wiele rynków, na których pojawiają się formy świadczenia usług oparte na nowych techno-
logiach podlega niezmienionym, tradycyjnym instrumentom reglamentacji, co prowadzi do po-
stulatów de lege ferenda opierających się na oczekiwaniu uwzględnienia nowych technologii lub 
liberalizacji rynków. Argumentacja odwołująca się do uzasadnionej ochrony interesu publicznego, 
opartej na racjonalnych przesłankach i zasadzie proporcjonalności stanowi podstawę dla wykładni 
celowościowej i systemowej obowiązujących regulacji, która może nieraz prowadzić do łagodze-
nia wymogów związanych z wyceną tam, gdzie ustawodawca nie był jednoznaczny. Wydaje się 
przy tym, że czasem niejednoznaczność przepisów w tym zakresie wynika z przekonania auto-
rów tekstu projektu ustawy o oczywistości wyceny nieruchomości jako dokonywanej w operacie 
szacunkowym. Szukając jednak woli racjonalnego ustawodawcy, należałoby wziąć pod uwagę 
dynamikę rynków i pojawianie się owych technologii. 

W perspektywie zmieniającego się rynku należałby badać pod tym kontem nie tylko nowe 
regulacje, lecz także obowiązujące rozwiązania prawne. System prawny zawiera tu niewątpliwa 
lukę, którą powinna uzupełnić instytucja nakierowana na analizę uzasadnienia interesem pub-
licznym oraz proporcjonalnością obowiązujących regulacji. Jako wyraz tej tendencji należałoby 
traktować przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców odnoszące się do 
oceny funkcjonowania aktu normatywnego określającego zasady podejmowania, wykonywania lub 
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zakończenia działalności gospodarczej w sytuacji, gdy ujawni się znaczne ryzyko, że ten akt norma-
tywny powoduje istotne negatywne skutki gospodarcze lub społeczne (art. 69), a także przeglądu 
funkcjonowania tych aktów normatywnych przez ministrów (art. 70). Regulacje te niewątpliwie są 
niewystarczające zarówno ze względu na zbyt wąski zakres (można mieć uzasadnione obawy co 
do objęcia nimi unormowań omawianych w niniejszym opracowaniu), jak i brak doprecyzowanych 
przesłanek, procedur i przede wszystkim mechanizmów wymuszających ich rzeczywiste stosowa-
nie. W obecnej postaci ich skuteczność jest uzależniona od praktyki właściwych organów. Niemniej 
jednak regulacje te należy ocenić pozytywnie jako krok we właściwym kierunku, uzasadniający 
tezę, że deregulacja staje się już kwestią nie tylko decyzji politycznej, lecz także prawną.

Nie rozstrzygając o rozwiązaniu optymalnym dla dziedziny wycen nieruchomości, co wymaga 
wiedzy specjalistycznej i obiektywnej oceny nowoczesnych narzędzi, należy niewątpliwie postulo-
wać, żeby państwo ograniczało swoją ingerencję w wolność podmiotów na rynku do bezpośredniej 
reglamentacji (szeroko rozumianej (por. Kocowski, 2013, s. 679 i n.)), o ile jest ona konieczna. 
Niekorzystnym zjawiskiem jest utrzymywanie rozwiązań „ukrytych” czy pośrednich, które nie ze 
względu na explicite oznaczony cel regulacji, ale ze względu na jej rzeczywiste skutki, doprowadzają 
do powstania nierówności podmiotów na rynku i zakłócają konkurencję w sposób nieuzasadnio-
ny. Przyjmuje się, że zróżnicowanie sytuacji prawnej podmiotów musi się opierać na określonych 
przesłankach, w tym na relewantności rzeczywistych różnic pomiędzy nimi i proporcjonalności (por. 
Biliński, 2013, s. 471–473). Przykładem niewłaściwej regulacji, dla rynków związanych z wyceną 
nieruchomości, jest zróżnicowanie, a także sama wysokość stawek dostępu do danych publicz-
nych objętych RCiWN, które służą wykonywaniu wyceny nieruchomości. Pozostaje to również 
w sprzeczności z postulatem szerokiego dostępu do danych gromadzonych w sektorze publicz-
nym i wykorzystywania ich również na potrzeby komercyjne, zgodnie z zasadą równej konkurencji. 

W literaturze podkreśla się, że powszechna dostępność danych o nieruchomościach wzmacnia 
bezpieczeństwo obrotu, a wielu krajom rozwiniętym znane są rozwiązania zapewniające jawność 
dokumentów i rejestrów temu służących. Bezpieczeństwu obrotu nie sprzyja nieprzewidywalność 
co do cen nieruchomości, która jeszcze na początku XIX w. bywała oceniana jako charaktery-
styczna dla rynku polskiego (por. Kalus, 2002, s. 13–14).
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156  P R Z E G L Ą D  P R A W A  I  O R Z E C Z N I C T W A

Ochrona konsumentów w zakresie odpowiedzialności 
przewoźnika lotniczego 

za uszkodzenie ciała pasażera przez przedmiot 
wykorzystywany na użytek serwisu pokładowego
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

z dnia 19 grudnia 2019 r. – sprawa C-532/18

Glosowane orzeczenie1 dotyczy ochrony konsumentów w zakresie odpowiedzialności prze-
woźnika lotniczego za szkodę polegającą na śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia pa-
sażera z tytułu wypadku w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konwencji o ujednoliceniu niek tórych zasad 
dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego2 (dalej: Konwencja montrealska); Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE lub Trybunał) dokonał interpretacji pojęcia wypa-
dek, jako przesłanki uruchamiającej odpowiedzialność odszkodowawczą przewoźnika. 

Stan faktyczny

Wyrok TSUE zapadł z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Wniosek złożył 
austriacki Sąd Najwyższy (Oberster Gerichtshof) w ramach postępowania GN przeciwko ZU bę-
dącego syndykiem masy upadłościowej Niki Luftfahrt GmbH. Okoliczności faktyczne sporu w po-
stępowaniu głównym dotyczyły sytuacji, w której w trakcie lotu pasażerowi – HM został podany 
kubek z gorącą kawą, który zsunął się ze stolika znajdującego się na oparciu przedniego fotela, 
co spowodowało wylanie się zawartości kubka na prawe udo i klatkę piersiową GN, sześcioletniej 
córki HM, powodując u niej oparzenia drugiego stopnia. W trakcie postępowania nie można było 
ustalić czy kubek z kawą przewrócił się w związku z wadliwością rozkładanego stolika, na którym 
stał, czy też na skutek wibracji samolotu. Powódka, reprezentowana przez HM, ojca działającego 
w charakterze jej przedstawiciela ustawowego, zażądała od przewoźnika, będącego w okresie 
powstania sporu sądowego w stanie upadłości, zapłaty zadośćuczynienia oraz odszkodowania za 
poniesioną szkodę w wysokości 8500 EUR na podstawie art. 17 ust. 1 Konwencji montrealskiej. 
Pozwana – Niki Luftfahrt GmbH – uważała, że nie ponosi odpowiedzialności na podstawie tego 
postanowienia, gdyż warunkiem jej powstania jest wystąpienie wypadku, co nie miało miejsca 
w niniejszej sprawie. Do zsunięcia się kubka z kawą i wylania jego zawartości nie doprowadziło 
bowiem żadne nagłe i niespodziewane zdarzenie. W ocenie pozwanej, aby można było mówić 
o „wypadku” w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konwencji montrealskiej, musi dojść do zmaterializowa-
nia się ryzyka typowego dla przewozów lotniczych, co nie miało miejsca w niniejszej sprawie. 
Sąd okręgowy w Korneuburgu (Landesgericht) nie uznał jednak argumentacji pozwanego i wyro-
kiem z dnia 15 grudnia 2015 r. uwzględnił żądanie odszkodowawcze powódki. Sąd ten uznał, że 

1 ECLI:EU:C:2019:1127.
2 Konwencja ta, zawarta w Montrealu w dniu 28 maja 1999 r., została podpisana przez Wspólnotę Europejską w dniu 9 grudnia 1999 r. i zatwierdzona 
w jej imieniu decyzją Rady 2001/539/WE z dnia 5 kwietnia 2001 r. (DzU 2001, L 194, s. 38). Weszła ona w życie w odniesieniu do Unii Europejskiej 
w dniu 28 czerwca 2004 r.
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wyrządzona GN szkoda została spowodowana wypadkiem mającym źródło w nietypowym zdarze-
niu o zewnętrznej przyczynie; zdaniem sądu doszło do zmaterializowania się ryzyka typowego dla 
przewozów lotniczych, polegającego na tym, że statek powietrzny podczas eksploatacji przechyla 
się na różne strony, co może powodować przesuwanie się przedmiotów umieszczonych na poziomej 
powierzchni wewnątrz samolotu bez konieczności wykonania konkretnego manewru lotniczego, 
wina przewoźnika była zaś następstwem serwowania gorących napojów bez przykrywki, aczkol-
wiek jest to powszechną praktyką, zgodną z normami społecznymi. W następstwie odwołania od 
wyroku pierwszej instancji, wyższy sąd krajowy w Wiedniu (Oberlandesgericht), działający jako 
sąd odwoławczy, wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2016 r. uchylił wyrok wydany w pierwszej instancji 
z tym uzasadnieniem, że art. 17 Konwencji montrealskiej dotyczy tylko wypadków spowodowa-
nych przez ryzyko typowe dla przewozów lotniczych, którego wystąpienia powódka ni e zdołała 
w niniejszym przypadku wykazać, a zatem odpowiedzialność pozwanej jest wyłączona. W wyniku 
skargi rewizyjnej powódki z żądaniem stwierdzenia odpowiedzialności przewoźnika i uznania jej 
żądania o naprawienie poniesionej szkody za zasadne sprawa trafi ła do Sądu Najwyższego. Wobec 
wątpliwości, co do możliwości jednoznacznej interpretacji art. 17 Konwencji, Oberster Gerichtshof 
zawiesił postepowanie i zwrócił się do TSUE z  pytaniem prejudycjalnym – „Czy „wypadkiem” 
w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konwencji montrealskiej, stanowiącym podstawę odpowiedzialności 
przewoźnika, jest sytuacja, w której kubek z gorącą kawą ustawiony na stoliku umocowanym na 
poprzedzającym fotelu w samolocie znajdującym się w locie z nieznanej przyczyny zsuwa się 
i przewraca, powodując odniesienie przez pasażera poparzeń?”

Stan prawny

W świetle art. 17 Konwencji montrealskiej, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę 
wynikłą w razie śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera pod warunkiem, że wypadek, który spowo-
dował śmierć lub uszkodzenie ciała, miał miejsce na pokładzie statku powietrznego lub w trakcie 
jakiejkolwiek z czynności związanej z wsiadaniem i wysiadaniem.  Brzmienie tego przepisu jest 
następstwem akapitu trzeciego preambuły Konwencji montrealskiej, z której wynika, że państwa 
strony tej Konwencji „uznały wagę zapewnienia ochrony interesów konsumentów w międzyna-
rodowym przewozie lotniczym i potrzebę sprawiedliwej rekompensaty opartej na zasadzie na-
prawienia szkody”. Konwencja montrealska stanowi część prawa UE, z uwagi na jej podpisanie 
przez Wspólnotę i przystąpienie do Konwencji przez jej ratyfi kację. 

Ocena 

Rozstrzygniecie TSUE należy w pełni zaaprobować. Trybunał orzekł, że pojęcie „wypadku” 
w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konwencji montrealskiej obejmuje wszystkie sytuacje mające miejsce 
na pokładzie statku powietrznego, w których przedmiot wykorzystywany na użytek serwisu pokła-
dowego spowodował uszkodzenie ciała pasażera, bez konieczności ustalenia czy owe sytuacje 
są wynikiem ryzyka typowego dla przewozów lotniczych.

TSUE  odniósł  się  w  komentowanym  wyroku  do  ochrony  konsumentów  w  ramach 
tzw. systemu warszawsko-montrealskiego, zawierającego zasady odpowiedzialności cywil-
noprawnej przewoźników lotniczych. Z uwagi na inkorporowanie do prawa UE Konwencji 
 montrealskiej w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 889/2002 
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z dnia 13 maja 2002 r.3, zmieniającego jednocześnie rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 z dnia 
9 października 1997 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu 
pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną4, Trybunał skoncentrował się na Konwencji montreal-
skiej5; pominął natomiast postanowienia Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, doty-
czących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 
1929 r. jako podstawy prawnej orzekania, traktując ją jedynie uzupełniająco w toku interpretacji 
prawa unijnego. Takie podejście nie budzi wątpliwości; jest też zasadne z praktycznego punktu 
widzenia z uwagi na problemy z określeniem relacji między obu Konwencjami (Kaczyńska, 2017, 
s. 28 przypis 33). Ponadto jedynie Konwencja montrealska została inkorporowana do Prawa UE6.

Konwencja montrealska kształtuje w art. 17 odpowiedzialność przewoźnika z tytułu wypadku, 
którego następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, które miały miejsce na 
pokładzie statku powietrznego lub podczas wszelkich czynności związanych z wsiadaniem lub 
wysiadaniem. Zdefi niowanie i interpretację terminów śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdro-
wia Konwencja pozostawia prawu i orzecznictwu sądów krajowych, orzekających na podstawie 
prawa miejsca rozstrzygania sporu. Dotyczy to zwłaszcza uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia 
(w wersji angielskiej i francuskiej użyto odpowiednio sformułowań death or bodily injury oraz de 
mort ou lésion corporelle). Powołując się na  prace nad Konwencją montrealską, w literaturze 
przyjmuje się, że chodzi o całkowitą krzywdę na zdrowiu, co nie wyklucza – w ramach interpre-
tacji przepisów niektórych państw – także powództw o urazy psychiczne, traktowane bądź jako 
uszkodzenia mentalne związane z uszkodzeniem cielesnym lub uszkodzenia mentalne w ogóle 
mające negatywny wpływ na zdrowie pasażera (Polkowska i Szymajda, 2004, s. 49–52); oznacza 
to że tego rodzaju szkody są objęte odpowiedzialnością przewoźnika w sytuacji, gdy wiążą się 
z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia fi zycznego lub psychicznego (Żylicz, 2002, s. 393). 
Powództwo w sprawie odszkodowania wnosi się według wyboru powoda, na terytorium jednego 
z państw stron bądź do sądu siedziby przewodnika albo miejsca, gdzie posiada on placówkę, za 
pośrednictwem której została zawarta umowa, ewentualnie do sądu miejsca przeznaczenia prze-
wozu, na zasadach właściwych dla prawa krajowego. W prawie polskim, tego rodzaju zdarzenia 
pociągają za sobą roszczenia określone z art. 444–446 kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, 
że na mocy art. 29 Konwencji montrealskiej, wszelkie dochodzenie roszczeń odszkodowawczych 
na podstawie Konwencji z tytułu umowy, z tytułu czynu niedozwolonego czy na jakiejkolwiek innej 
podstawie, może mieć miejsce tylko na warunkach i w granicach odpowiedzialności określonych 
w Konwencji; do roszczeń takich nie należą odszkodowania o charakterze karnym, nawiązki ani 
inne niepolegające na naprawieniu rzeczywistej szkody. Konwencja montrealska wprowadza 
swoistą równowagę interesów pasażera i przewoźnika lotniczego. Wyrazem tej równowagi jest 
dwustop niowy reżim odpowiedzialności przewoźnika. W odniesieniu do szkód nieprzekraczających 
113 100 SDR (Specjalnych Praw Ciągnienia od special drawing rights)7 na pasażera, Konwencja 

3 DzU 2002, L 140, s. 2.
4 DzU 1997, L 285, s. 1.
5 Wyr. TSUE w sprawie IATA i ELFAA z 10 stycznia 2006 r. C-344/04, pkt 36 (Zb. Orz. s. I-403) czy wyr. TSUE w sprawie Air Baltic Corporation 
z 17.02.2016 C -429/14, Monitor Prawniczy nr 8/2016, s. 396 i n.
6 Zob. wyr. TSUE: z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie C-344/04 IATA i ELFAA, Zb.Orz. s. I-403, pkt 36 oraz z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie 
C-549/07 Wallentin-Hermann, Zb.Orz. s. I-11061, pkt 28.
7 Międzynarodowa, umowna jednostka rozrachunkowa o charakterze pieniądza bezgotówkowego utworzona przez MFW, funkcjonująca w postaci 
wartości księgowych na bankowych rachunkach depozytowych. Aktualnie około 5,4 zł. za jednostkę.
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wprowadza w art. 21 ust. 1 odpowiedzialność obiektywną, czego skutkiem jest brak możliwości 
wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika. Z kolei, w sytuacji szkód przekra-
czających 113 100 SDR na pasażera, odpowiedzialność przewoźnika opiera się na domniemaniu 
winy, przy czym warunkiem egzoneracyjnym jest wykazanie przez przewoźnika, że szkody takiej 
nie spowodowało niedbalstwo albo inne niewłaściwe działanie lub zaniechanie przewoźnika albo 
osób za niego działających lub szkoda taka została spowodowana wyłącznie niedbalstwem albo 
innym niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem osoby trzeciej (art. 21 ust. 2). Z mocy jednak 
art. 20 Konwencji, jeżeli przewoźnik udowodni, że szkoda została spowodowana przez osobę 
domagającą się odszkodowania (lub osobę, od której uzyskała ona swoje prawa) lub też osoba 
ta przyczyniła się do szkody wskutek jej niedbalstwa lub innego bezprawnego działania czy zanie-
chania (współwina), to jest on całkowicie lub częściowo zwolniony od odpowiedzialności wobec 
osoby występującej z roszczeniem w takim zakresie, w jakim takie niedbalstwo lub inne bezpraw-
ne działanie lub zaniechanie spowodowało lub przyczyniło się do szkody; zasada ta obowiązu-
je także w sytuacji śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera, jeżeli roszczenie o odszkodowanie 
wysunięte zostaje przez osobę inną niż pasażer. Postanowienia art. 20 Konwencji odnosi się do 
obu rodzajów odpowiedzialności z art. 21 Konwencji. 

Kwestia postawiona w pytaniu prejudycjalnym jest niezwykle istotna z punktu widzenia kon-
sumentów – kontrahentów linii lotniczych z uwagi na wymóg spójności stosowania prawa UE. 
Z uwagi na znaczne rozbieżności interpretacyjne w orzecznictwie krajowych sądów powszechnych 
w odniesieniu do pojęcia „wypadku” w rozumieniu postanowienia art. 17 Konwencji montrealskiej, 
jednoznaczne przesądzenie o treści tego pojęcia pozwala na jednolite stosowania tego posta-
nowienia, gwarantując wymóg pewności prawa. Zwłaszcza, że Konwencja pomimo odniesienia 
pojęcia wypadku do odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźnika lotniczego i posługiwania 
się nim w wielu przepisach Konwencji, nie zawiera jego defi nicji normatywnej.

Kwestia odpowiedzi na pytanie Oberster Gerichtshof jest przy tym bez precedensu, gdyż TSUE 
po raz pierwszy wypowiedział się co do granic treściowych pojęcia „wypadku” w rozumieniu art. 17 
ust. 1 Konwencji montrealskiej; co istotne Trybunał orzekał w szczególności w świetle kryteriów 
stosowania tego przepisu, które zostały już przyjęte przez sądy krajowe. Warto zaznaczyć, że 
kwestia wylania gorącego płynu lub upuszczenia jedzenia na pasażera, skutkującego uszczerb-
kiem na zdrowiu, była wcześniej przedmiotem orzecznictwa krajowych sądów powszechnych, 
aczkolwiek w Stanach Zjednoczonych i z winy pracownika przewoźnika8.

Z uwagi na znaczenie rozpatrywanej kwestii dla ochrony konsumentów, Trybunał pominął fakt, 
że pytanie przedstawione przez Oberster Gerichtshof zostało sformułowane w sposób związany 
z okolicznościami faktycznymi sporu w postępowaniu głównym i dokonał wykładni pojęcia „wypad-
ku” w sposób ustalający abstrakcyjne kryteria oceny tego pojęcia w rozumieniu art. 17 Konwencji. 
Jest to o tyle istotne, że postanowienia Konwencji stanowią integralną część porządku prawne-
go UE, a zatem – jak orzekł to już wcześniej Trybunał – pojęcia, które nie zostały w Konwencji 
zdefi niowane, „powinny być interpretowane w sposób jednolity i autonomiczny, niezależnie od 
różnego znaczenia nadawanego tym pojęciom w prawach krajowych państw będących stronami 
tej konwencji”9, zwłaszcza że w świetle art. 3 ust. 1 rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 od-

8 Diaz Lugo c. American Airlines 686 F Supp. 373, D.P.R. 1988.
9 Zob. wyr. TSUE z  6 maja 2010 r., Walz, C-63/09, ECLI:EU:C:2010:251.
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powiedzialność „przewoźnika lotniczego Wspólnoty” względem pasażerów podlega wszystkim 
postanowieniom Konwencji, określającym tę odpowiedzialność, natomiast według art. 2 ust. 2 tego 
rozporządzenia pojęcia w nim użyte a niezdefi niowane są równoznaczne z pojęciami stosowa-
nymi w Konwencji. Warto zaznaczyć, że również ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze10 
odsyła do Konwencji montrealskiej, stwierdzając w art. 208, że przewoźnik lotniczy odpowiada za 
szkody w przewozie pasażerów, bagażu i towarów na zasadach określonych w umowach między-
narodowych ratyfi kowanych przez Rzeczpospolitą Polską, stosownie do zakresu ich stosowania.

Z punktu widzenia pytania prejudycjalnego, TSUE odniósł się do dwóch kwestii, a mianowicie 
–  czy każde zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne w stosunku do pasażera w trakcie przewozu lot-
niczego wchodzi w zakres pojęcia „wypadku” w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konwencji montrealskiej 
oraz czy zdarzenie to należy wiązać z ryzykiem typowym dla przewozów lotniczych lub ryzykiem 
związanym z tymi przewozami. 

Pojęcie „wypadku” nie było jednolicie rozumiane. W doktrynie przyjmuje się generalnie, że 
chodzi o zdarzenie nagłe i zewnętrzne w stosunku do pasażera11. Konkretyzacja tego pojęcia za-
leży jednak od okoliczności stanu faktycznego, aczkolwiek sądy konstruowały bądź testy wypadku, 
bądź jego cechy konieczne pozwalające na uogólnienie tego wypadku; orzecznictwo w tym zakre-
sie cechowało jednak znaczne rozbieżności. W orzecznictwie, za wypadek traktowano zarówno 
twarde lądowanie, dekompresję czy zachorowanie na zapalenie płuc z powodu rozrzedzonego 
powietrza, jak i alarm bombowy na pokładzie, wybuch bomby czy zatrucie pokarmowe12. Wyraźnie 
zarysowały się zatem dwa podejścia do interpretowania pojęcia „wypadku”. Pogląd, że pojęcie 
„wypadku” powinno być ograniczone do sytuacji, w których urzeczywistniło się ryzyko wynikające 
z właściwości statku powietrznego, jego stanu lub jego eksploatacji13 lub z instalacji lotniczej wy-
korzystywanej przy wsiadaniu lub wysiadaniu. Pogląd ten zawęża odpowiedzialność przewoźnika 
lotniczego, wyłączając z niej sytuacje wchodzące w zakres ogólnego ryzyka życia codziennego, 
do ryzyka dotyczącego wyłącznie przewozów lotniczych; na poszkodowanym spoczywa w efek-
cie ciężar dowodu, że doszło do urzeczywistnienia się tego ryzyka. Prezentowany jest także 
pogląd, w myśl którego nie jest konieczne ustalenie urzeczywistnienia się ryzyka typowego dla 
przewozów lotniczych, co oznacza, że wypadkiem w rozumieniu art. 17 Konwencji montrealskiej 
jest każde wydarzenie nagłe i nieprzewidziane bez konieczności wykazania związku z ryzykiem 
typowym dla przewozów lotniczych14. Stanowisko takie prezentował też rząd francuski i Komisja 
Europejska. Wyrażany jest także pogląd, do którego skłaniał się także Oberster Gerichtshof, że 
odpowiedzialność przewoźnika jest następstwem wyłącznie wystąpienia zdarzenia na pokładzie 
samolotu lub podczas wsiadania lub wysiadania, z której przewoźnik może uwolnić się, jeżeli 
wykaże brak związku szkody z właściwościami lub eksploatacją statku powietrznego. Tego ro-
dzaju stanowisko pośrednie wyrażał też rząd polski, twierdząc, że bez znaczenia jest wprawdzie 
10 T.j. DzU 2019, poz. 1580 i 1495.
11 A. Konert, w M. Żylicz, Prawo lotnicze. Komentarz, Warszawa 2016, s. 857; J. Rajski, Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego w prawie i krajowym, 
Warszawa 1968, s. 35; M. Żylicz, Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, Warszawa 2011, s. 395.
12 Szerokie omówienie orzecznictwa w odniesieniu do pojęcia wypadku: Konert, 2010, s. 108–112; zob. także Polkowska i Szymajda, 2004, s. 54–55 
i przywołane tam orzeczenia.
13 Sąd odsyłający odwołał się do R. Schmid, „Artikel 17”, w Frankfurter Kommentar zum Luftverkehrsrecht, Luchterhand, Niemcy, 2016, pkt 16, 17 
oraz E. Ruhwedel, Der Luftbeförderungsvertrag, Luchterhand, Kolonia, 3 Aufl ., 1998, pkt 331, a ponadto do wyr. Bundesgerichtshof z dnia 21 listopada 
2017 r. (X ZR 30/15, NJW 2018, 861). Również inne sądy prezentowały podobne podejście, jak np. w sprawie Scala c. American Airlines, 249 F. Supp. 
2nd 176, D. Conn, 2003 czy w sprawie Ramos v. Transmeridian Airlines, 385 F. Supp 2nd 137, D. P.R. 2005.
14 Sąd odsyłający przywołał zwłaszcza M. Stefula, Schadenersatz für Passagiere im Luftfahrtgesetz, Verlag Österreich, Wien, 2001, pkt 123, 136. 
Stanowisko takie wyrażane jest też w orzecznictwie, jak np. w sprawie Gezzi v. Britisch Airways 991 F 2nd 603, 9th Cir. 1993.
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wymóg istnienia ryzyka typowego dla przewozów lotniczych, to jednak konieczne jest istnienie 
prawdopodobnego związku przyczynowego pomiędzy odnośnym zdarzeniem, które powinno być 
nagłe lub niespodziewane oraz wywołane przez źródło zewnętrzne wobec pasażera a ruchem 
i eksploatacją statku powietrznego. Ostatni z tych poglądów nie był jednak spójny z orzecznictwem 
w świetle interpretacji przesłanek uruchamiających prawo do dochodzenia roszczeń odszkodo-
wawczych, które może nastąpić nie tylko na pokładzie statku powietrznego, lecz także podczas 
wszelkich czynności związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem. W orzecznictwie istnieją znacz-
ne rozbieżności co do przesłanek faktycznych momentu przebywania na pokładzie samolotu 
oraz dokonywania czynności związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem. Moment wsiadania 
obejmuje zarówno czas od zaproszenia na pokład, czas rozpoczęcia się umowy o przewóz, jak 
i moment odprawy pasażera; z kolei wysiadanie, które może trwać w okresie dojazdu autobusem 
lotniskowym do terminala, jak i w okresie dojścia do parkingu15. Znaczne rozbieżności w tym za-
kresie występują także w doktrynie (szeroko: Konert, 2016, s. 125); w polskiej literaturze forsuje 
się pogląd, że moment wsiadania i wysiadania odnosi się do sytuacji, kiedy pasażer znajdzie się 
w tzw. odizolowanej strefi e pasażerów, która „…jest zamknięta, odizolowana, dostępna tylko dla 
pasażerów danego lotu, gdzie przewoźnik sprawuje wyłączną kontrolę nad pasażerami, eskor-
tuje ich do/z samolotu. Jedynie w takiej strefi e znajdują się pasażerowie danego lotu, stosują się 
wówczas do wskazówek przewoźnika i nie mają pełnej swobody ruchu. W stosunku do takiego 
pasaże ra może być wykonywana wówczas rzeczywista, faktyczna i wyłączna kontrola ze strony 
przewoźnika” (Konert, 2016, s. 858). 

Rozstrzygnięcie TSUE jednoznacznie przecięło spory doktrynalne i orzecznicze co do związku 
przyczynowo-skutkowego między wypadkiem a ryzykiem typowym dla przewozów lotniczych lub 
ryzykiem związanym z tymi przewozami, na które zwracał uwagę Oberster Gerichtshof. 

Trybunał w odpowiedzi na postawione pytanie prejudycjalne, dokonując w pierwszej kolejno-
ści wykładni językowej, stwierdził, że pojęcie „wypadku” należy odnieść do zwykłego znaczenia, 
jakie należy przypisywać temu pojęciu i rozumieć jako nieprzewidziane, nieumyślne zdarzenie 
powodujące szkodę. Odwołując się natomiast do wykładni systemowej i celowościowej, a zwłasz-
cza do wspomnianej powyżej „sprawiedliwej równowagę interesów” interesów przewoźników 
lotniczych i interesów pasażerów16 oraz odpowiedzialności obiektywnej, umożliwiająca łatwe 
i szybie uzyskanie odszkodowania, bez nakładania przy tym na przewoźników lotniczych zbyt da-
leko idącego obowiązku naprawienia szkody17, Trybunał uznał, opierając się na opinii Rzecznika 
Generalnego, że uzależnienie odpowiedzialności przewoźnika od spełnienia wymogu, aby szko-
da powstała w wyniku materializacji ryzyka typowego dla przewozów lotniczych lub aby istniał 
związek między wypadkiem a eksploatacją bądź ruchem statku powietrznego, nie odpowiada ani 
zwykłemu znaczeniu pojęcia „wypadku”, o którym mowa w art. 17 ust. 1 Konwencji montrealskiej, 
ani też celom tej Konwencji. W konsekwencji, orzekł, że „art. 17 ust. 1 konwencji montrealskiej  
należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „wypadku” w rozumieniu tego postanowienia 
obejmuje wszystkie sytuacje mające miejsce na pokładzie statku powietrznego, w których przed-
miot wykorzystywany na użytek serwisu pokładowego spowodował uszkodzenie ciała pasażera, 

15 Ibidem, s. 53–54 i podane tam przykłady orzecznictwa.
16 Zob. wyr. z  6 maja 2010 r., Walz, C-63/09, EU:C:2010:251.
17 Zob. wyr. z 22 listopada 2012 r., Espada Sánchez i in., C-410/11, EU:C:2012:747.
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bez konieczności ustalenia, czy owe sytuacje są wynikiem ryzyka typowego dla przewozów 
lotniczych”.

Stanowisko TSUE zasługuje w całości na aprobatę. Art. 17 ust. 1 Konwencji montrealskiej 
nie uzależnienia odpowiedzialności przewoźnika od zaistnienia ryzyka typowego dla przewozów 
lotniczych; w żadnym wypadku nie wprowadza także związku przyczynowo-skutkowego wypad-
ku i właściwości czy eksploatacji statku powietrznego. Są to istotne kryteria ograniczające i nie 
da ich się domniemywać; ich urzeczywistnienie wymagałoby jasnego sformułowania normatyw-
nego. Wykładnia semantyczna art. 17 ust. 1 Konwencji nie pozostawia w tym wypadku żadnych 
wątpliwości. Oznacza to, że pojęciu „wypadku” należy przypisać jego potoczne znaczenie jako 
nagłe, nieprzewidziane zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć. 
Tego rodzaju rozumienie wypadku zawarte w art. 17 ust. 1 Konwencji montrealskiej odpowiada 
też ogólnym regułom interpretacji traktatów18, przewidzianym w art. 31 ust. 1 Konwencji wiedeń-
skiej o prawie traktatów sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.19, w myśl którego pojęcia 
traktatowe należy interpretować w dobrej wierze, zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy 
przypisywać użytym w nim wyrazom w ich kontekście oraz w świetle jego przedmiotu i celu.

Oznacza to, że wystarczające dla zaistnienia odpowiedzialności przewoźnika lotniczego jest 
wykazanie przez pasażera zdarzenia, które nastąpiło podczas przewozu lotniczego na pokładzie 
statku powietrznego lub w trakcie czynności związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem, a które 
spowodowało uszkodzenie ciała, o ile było nagłe i nieprzewidziane, a także zewnętrzne w sto-
sunku do pasażera. 
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 Granica obniżonego standardu dowodów w postępowaniach 
w sprawie porozumień ograniczających konkurencję

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 października 2019 r., 
sygn. akt I NSK 58/18

Glosowany wyrok1 rozstrzyga spór powstały pomiędzy Prezesem UOKiK (dalej: też Pozwany) 
a operatorami telefonii mobilnej (T-Mobile S.A., Orange S.A., Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o.), 
dotyczący zarzucanej operatorom telefonii mobilnej (dalej: też Powodowie lub operatorzy) przez 
Prezesa UOKiK (de facto) odmowy kontraktowania na krajowym hurtowym rynku usług telewizji 
mobilnej świadczonych w technologii DVB-H.

Stan faktyczny

W dniu 23 listopada 2011 r. Prezes UOKiK wydał decyzję (dalej: Decyzja), w której uznał, że 
Powodowie dopuścili się naruszenia zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję 
poprzez dokonywanie uzgodnień dotyczących kształtowania relacji z Info-TV-FM Sp. z o.o. (da-
lej: też ITF), wymianie informacji o swojej ocenie oferty hurtowej ITF dotyczącej audiowizualnych 
usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w tech-
nologii DVB-H oraz dokonywanie uzgodnień dotyczących publicznego kwestionowania tej oferty. 
Pozwany nakazał zaniechanie stosowania zarzucanej praktyki oraz nałożył na Powodów kary 
pieniężne. Decyzja została zaskarżona przez Powodów do Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (dalej: też SOKiK). SOKiK uchylił Decyzję w całości. Apelację od wy-
roku SOKiK wniósł Pozwany; Sąd Apelacyjny oddalił apelację. Pozwany złożył skargę kasacyjną 
do Sądu Najwyższego, która została oddalona wyrokiem z dnia 31 października 2019 r., czym 
defi nitywnie zakończono sprawę. 

Rozstrzygany przez Sąd Najwyższy w glosowanym wyroku stan sprawy miał swój początek 
w 2008 roku. W tamtym czasie, Powodowie utworzyli – za zgodną Pozwanego wyrażoną w decyzji 
wydanej w trybie przepisów dotyczących kontroli koncentracji przedsiębiorców – wspólną spółkę 
Mobile-TV Sp. z o.o. (dalej: też MTV). Powodowie objęli w MTV po 25% udziałów, co dawało im 
równy wpływ na decyzje podejmowane przez MTV. MTV była spółką celową utworzoną po to, aby 
przystąpić do konkursu na rozdysponowanie i rezerwację częstotliwości z zakresu 470–790 MHz 
przeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych. Mając na względzie wymogi 
stawiane przedsiębiorcom przepisami dotyczącymi kontroli koncentracji, Pozwany musiał wiedzieć 
w jakim celu została utworzona spółka MTV. Za rozdysponowanie i rezerwację zwalnianych często-
tliwości radiowych odpowiedzialny w Polsce jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: 
też „Prezes UKE”) i to Prezes UKE organizuje stosowne konkursy, przetargi i aukcje w tym zakresie.

Prezes UKE w dniu 10 października 2008 r. ogłosił konkurs na rezerwację częstotliwości 
z zakresu 470–790 MHz. Wartym podkreślenia jest, że Prezes UKE w ogłaszanym konkursie 

1 Http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20NSK%2058-18-1.pdf.
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determinuje przeznaczenie częstotliwości oraz technologię w jakiej będzie ona wykorzystywana. 
Podmiot, na rzecz którego zostanie dokonana rezerwacja jest zobligowany do wykorzystywania 
częstotliwości zgodnie z przeznaczeniem i we wskazanej technologii. W stanie faktycznym spra-
wy, do konkursu na rezerwację częstotliwości 470–790 MHz przystąpiło dwóch przedsiębiorców, 
tj. MTV i ITF. Konkurs wygrała ITF i to na jej rzecz została zarezerwowana częstotliwość.

ITF we wrześniu 2009 r. stworzyła i opublikowała na swojej stronie internetowej hurtową 
ofertę sprzedaży usługi telewizji mobilnej, świadczonej w technologii DVB-H. Naturalnymi, poten-
cjalnymi odbiorcami oferty byli operatorzy telefonii mobilnej. Wynika to z faktu, że posiadają oni 
całą rozbudowaną infrastrukturę do świadczenia detalicznych usług mobilnych, a usługa telewizji 
w telefonie komórkowym stanowiła by jedynie kolejną, dodaną i wcale nie zasadniczą, usługę 
świadczoną na rzecz abonentów. W konsekwencji, zasadniczo dla innych niż operatorzy mobilni 
przedsiębiorców nabycie hurtowej usługi telewizji mobilnej po to, aby następnie sprzedawać ją 
jako detaliczną abonentom było pozbawione uzasadnienia biznesowego. Innymi słowy, ITF była 
„zdana” na Powodów. ITF po wygranym konkursie zaproponowała Powodom podpisanie listu 
intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie świadczenia usług telewizji mobilnej DVB-H, 
jednak żaden z operatorów nie wyraził tym zainteresowania, argumentując, że mają zbyt ograni-
czoną wiedzę dotyczącą współpracy.

Powodowie spotykali się w tamtym czasie wielokrotnie na forum spółki MTV w charakterze 
jej wspólników. Na spotkaniach między innymi odnoszono się do oferty ITF. W ostatnim kwartale 
2009 r. pojawiały się publiczne wypowiedzi operatorów, które krytykowały warunki współpracy 
proponowane przez ITF. W następstwie ITF opublikowała zmienioną ofertę, która jednak również 
nie spotkała się z zainteresowaniem operatorów. 

Dla pełnego zobrazowania stanu sprawy zasadne wydaje się wyjaśnienie technologii DVB-H. 
DVB-H pozwala odbierać treści audio-wideo w urządzeniach mobilnych (np. telefonach komórko-
wych czy tabletach). DVB-H zostało przyjęte jako standard ETSI (European Telecommunications 
Standard Institute) w listopadzie 2004 roku. Jak się jednak później okazało, technologia DVB-H 
okazała się nietrafi ona. Należy zauważyć, że w wielu krajach, w szczególności we Włoszech wyco-
fano się z DVB-H z powodu małego zainteresowania i wygórowanej wysokości opłat za możliwość 
odbioru programów mobilnych. Ostatecznie również ITF otrzymała od Prezesa UKE pozwolenie 
na przekształcenie DVB-H w DVB-T, czyli zwykłą cyfrową telewizję naziemną. Obecnie operato-
rzy komórkowi proponują telewizję w telefonach przez Internet (streaming), zamiast w technolo-
gii DVB-H (Sandurski, 2014).

Ocena

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego zasługuje na aprobatę. Rozpatrywanej sprawie nie można 
przypisać charakteru typowej. Jakkolwiek w orzecznictwie antymonopolowym wielokroć zajmowano 
się porozumieniami ograniczającymi konkurencję zawartymi w formie innej niż pisemna, to sprawa 
będąca przedmiotem glosowanego orzeczenia cechuje się kilkoma znaczącymi odmiennościami. 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że – co do zasady – sądy orzekające w sprawach 
odwołań od decyzji Prezesa UOKiK aprobują jego już ugruntowane stanowisko, że w przypadku 
prowadzenia dowodu na okoliczność zawarcia zakazanego porozumienia ograniczającego kon-
kurencję można przyjąć tzw. obniżony standard dowodzenia. W orzecznictwie antymonopolowym 
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przyjęto za uprawnione twierdzenie, iż porozumienie zostało zawarte, jeżeli przedsiębiorcy zasto-
sowali się do przyjętego przez siebie planu ograniczającego ich indywidualne działania poprzez 
określanie ram zgodnych zachowań lub powstrzymania się od podejmowania określonych działań. 
Sądy unijne wielokrotnie wskazywały, że do ustalenia, iż porozumienie zostało zawarte „wystar-
czające jest, że przedsiębiorcy wyrazili swoją wspólną intencję zachowania się na rynku w okre-
ślony sposób”2. Wynika z tego, że dla wykazania istnienia porozumienia kluczowe znaczenie ma 
ustalenie zgodności woli pomiędzy przedsiębiorcami bez względu na formę3. Porozumienie nie 
musi być więc zawarte pisemnie, nie musi spełniać żadnych wymogów formalnych, nie musi też 
przewidywać sankcji za niestosowanie się do ustaleń4.

Jak wskazuje Prezes UOKiK w decyzji z dnia 8 grudnia 2009 r., nr DOK-7/09, „w odniesieniu 
do standardu dowodu w orzecznictwie wspólnotowym wskazuje się, iż z uwagi na fakt, że za-
kaz uczestnictwa w antykonkurencyjnych porozumieniach i grożące za to kary są dobrze znane, 
jest zrozumiałe, że działania jakie za sobą pociągają takie porozumienia są skryte, spotkania są 
potajemne, a dokumenty związane z porozumieniem są ograniczone do minimum”. Zakładając 
nawet, że organ antymonopolowy znajdzie dowody wskazujące na zawarcie porozumienia, to za-
zwyczaj są one jedynie fragmentaryczne, więc część dowodzenia musi być wynikiem domniemań 
faktycznych. Jak wskazuje organ, w znaczącej części spraw, istnienie porozumienia musi zostać 
wywiedzione ze zbiegów okoliczności i śladów, które rozważane łącznie mogą, w braku innego 
wiarygodnego wytłumaczenia, stanowić dowód naruszenia reguł konkurencji5. W doktrynie podnosi 
się przy tym, że standard dowodu stosowany przez organy krajowe nie może być postawiony na 
tak wysokim poziomie, iż stosowanie art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanie 
się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione (De Smijter i Kjølbye, 2007, s. 95). 

Udowodnienie porozumienia może być wynikiem przeprowadzenia analizy rynku (jego struk-
tury podmiotowej, wprowadzanych podwyżek produktów itp.), a także zachowań przedsiębiorców 
działających na danym rynku właściwym. Przykładowo, w sprawie porozumienia na rynku drożdży 
piekarniczych, organ antymonopolowy oparł swoje dowodzenie istnienia uzgodnienia, w szczegól-
ności na analizie struktury rynku. Pomimo braku bezpośrednich dowodów świadczących o zawarciu 
porozumienia, Prezes UOKiK udowodnił, że do uzgodnienia doszło, zachowanie przedsiębiorców 
nie mogło być bowiem uzasadnione inaczej niż dokonanym wcześniejszym uzgodnieniem (zob. 
Banasiński i Piontek, 2009, s. 184)6.

Jak wskazują powyżej przytoczone motywy orzeczeń i doktryny, Prezes UOKiK miał daleko 
idącą akceptację sądów jedynie „umiarkowanego” dowodzenia w przypadkach porozumień ogra-
niczających konkurencję. Glosowany wyrok Sądu Najwyższego zdaje się tym razem wyznaczać 
granicę nieskrępowanego stosowania obniżonego standardu dowodów przez organ antymono-
polowy. Sąd Najwyższy – wskazując na odmienności stanu sprawy w relacji do innych, pozornie 
wydawałoby się zbliżonych spraw – zauważył, że Powodowie dokonywali zakwestionowanych 
2 Orzeczenie SPI sprawa T-7/89 SA Herkules Chemicals NV v Komisja, Zb. Orz. z 1991 r., II-1711, pkt 2; orzeczenie SPI sprawa T-305/94 etc. 
NV Limburgse Winyl Maatschappij v Komisja, Zb. Orz. z 1999 r., II-931.
3 Orzeczenie SPI sprawa T-41/96 Bayer AG v Komisja, Zb. Orz. z 2000 r., II-3383, pkt 69.
4 Zob. dec. Prezesa UOKiK z dnia 8 grudnia 2009 r., nr DOK-7/09.
5 Wyr. ETS z 7 stycznia 2004 r. sprawy połączone C-204/00P, C-205/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P i C-219/00P Aalborg Portland A/S et al. Zb. Orz. 
z 2004 r., I-123, pkt 55–57; wyr. SPI z 27 września 2007 r. sprawa T-44/02 i n. Dresdner Bank et al. v Komisja, pkt 58; dec. Komisji z 3 maja 2006 r. 
sprawa COMP/38.620 Hydrogen Peroxide and Preborate, pkt 315.
6 Dec. Prezesa UOKiK z 14 marca 2003 r., DDF-13/03; wyr. SOKiK z 6 października 2004 r., XVII Ama 71/03, niepubl.; wyr. SA w Warszawie z 5 paź-
dziernika 2005 r., VI AcA 1146/04; wyrok SN z 9 sierpnia 2006 r., III SK 6/06, niepubl.
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uzgodnień w ramach spółki MTV, na której utworzenie dostali zgodę Pozwanego. Pozwany, po-
siadając wiedzę na temat celu utworzenia wspólnego podmiotu, nie wyraził wobec tego sprzeci-
wu. Prezes UOKiK, podejmując decyzje w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców, musi 
w większym albo mniejszym stopniu dokonywać prognozy na przyszłość. Zważyć należy, że orze-
kanie w sprawach koncentracji to przewidywanie poprzez wnioskowanie z przedłożonego stanu 
faktycznego co stanie się w przyszłości z poziomem i stanem konkurencji na rynkach właściwych, 
dotkniętych dopiero planowaną transakcją. Pozwany, orzekając w sprawach kontroli koncentracji, 
powinien wykazać się daleko idącym stopniem ostrożności, biorąc pod uwagę wszelkie możliwe 
do przewidzenia scenariusze rozwoju rynku i zachowań przedsiębiorców. Przekładając to na stan 
faktyczny sprawy, Prezes UOKiK – wydając decyzję o zgodzie na utworzenie MTV – winien za-
łożyć, że Powodowie jako wspólnicy będą poruszać na forum organów spółki sprawy dotyczące 
hurtowej usługi telewizji mobilnej; wszak do działania na takim rynku spółka została powołana. 
Sąd Najwyższy, w przeciwieństwie do Pozwanego, słusznie uznał, że kontakty wspólników MTV 
mieściły się w granicach dopuszczalnych prawem, tj. w szczególności spełniały wymagania do-
tyczące zarządzania przedsiębiorstwem wynikające z przepisów prawa handlowego, a także nie 
były sprzeczne z przepisami dotyczącymi zawierania antykonkurencyjnych porozumień.

Skoro Pozwany wydał decyzję o zgodzie na koncentrację polegającą na utworzeniu wspól-
nej spółki – MTV, to należało z dużą ostrożnością podejmować próby stawiania zarzutów, że jej 
wspólnicy na forum spółki rozmawiają o kwestiach związanych z celem jej utworzenia. W orzecz-
nictwie dawno już sformułowano tezę, że nie do pogodzenia z zasadą zaufania do państwa 
jest udzielenie obywatelowi przez organ administracji informacji o treści mającej zapaść decyzji 
administracyjnej, od której zależy podjęcie przez niego określonej działalności gospodarczej po-
wodującej zaangażowanie jego majątku, a następnie, gdy obywatel działalność taką podejmie, 
wydanie decyzji o treści innej7.

Kwestią, na którą zwrócił uwagę Sąd orzekający (podobnie jak sądy niższych instancji) to 
fakt, że Pozwany w Decyzji nie udowodnił przesłanki ograniczenia konkurencji. Prezes UOKiK 
w stanie sprawy wskazuje na skoordynowanie działanie Powodów, które w efekcie doprowadziło do 
kolektywnego bojkotu ITF. W konsekwencji – zgodnie z narracją przyjętą przez Pozwanego – ITF 
był przedsiębiorcą pokrzywdzonym uzgodnionym działaniem Powodów. Wskazać jednak należy, 
że dla skutecznego postawienia zarzutu zawarcia antykonkurencyjnego porozumienia konieczne 
jest wykazanie (udowodnienie) nie tylko, że porozumienie zostało zawarte, lecz także, że w wy-
niku jego zawarcia nastąpiło ograniczenie konkurencji. W stanie faktycznym sprawy – inaczej 
niż w przypadku innych przytaczanych powyżej spraw, w których stosowano obniżony standard 
dowodzenia zaaprobowany przez instancje odwoławcze – Pozwany nie wykazał, że w wyniku 
rzekomego kolektywnego bojkotu doszło do ograniczenia konkurencji. Sąd Najwyższy absolutnie 
słusznie wskazał, że ITF skonstruowało ofertę hurtową jednakową dla wszystkich uczestników 
rynku, żadne zatem ustalenia pomiędzy Powodami nie mogły wpłynąć na uprzywilejowanie albo 
pogorszenie sytuacji konkurencyjnej któregokolwiek z nich; każdy z nich – z uwagi na nałożone 
decyzją Prezesa UKE wymagania wobec oferty – otrzymałby takie same warunki kontraktowania. 
W konsekwencji należy stwierdzić, że o ile można zaaprobować obniżony standard dowodzenia 
w procesie ustalania czy doszło do uzgodnień, o tyle po pierwsze, konieczne jest dostrzeżenie 
7 Wyr. NSA z dnia 8 czerwca 1992 r. (III SA 241/82) NSA 1993 nr 1, poz. 19.
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różnicy pomiędzy standardem obniżonym a brakiem udowodnienia faktów, po drugie zaś – ob-
niżony standard dowodzenia w zakresie ustalenia zawarcia porozumienia winien być zrekom-
pensowany wykazaniem skutków rynkowych, tj. ograniczeniem konkurencji, którego nie można 
wyjaśnić w żaden sposób, jak tylko zawarciem nielegalnego porozumienia.

W stanie sprawy – jak wskazuje Sąd Najwyższy i sądy instancji niższych – zachowanie Powodów 
stanowiące de facto odmowę kontraktowania z ITF były wytłumaczalne innymi okolicznościami 
niż zawarcie porozumienia, co Pozwany zdawał się konsekwentnie ignorować w procesie orze-
kania. Technologia DVB-H okazała się technologią chybioną. Nie przyjęła się i nie rozwinęła ani 
w Europie, ani na świecie. Z uwagi na bardzo ograniczoną dostępność kompatybilnych z technolo-
gią DVB-H aparatów telefonicznych zarówno potencjalni świadczący usługę na rynku detalicznym 
nie mogliby stworzyć atrakcyjnej usługi dla abonenta, jak i (w konsekwencji) abonenci nie byliby 
raczej zainteresowani jej nabyciem. Na marginesie wskazać trzeba, że wdrożenie i oferowanie 
abonentom usługi telewizji mobilnej, czyli dodatkowej – oprócz połączeń głosowych, sms, mms 
i Internetu – usługi niewątpliwie wiązałoby się z podwyższeniem opłat abonamentowych, czego 
Pozwany również nie wziął pod uwagę, oceniając stan faktyczny. I na koniec należy wskazać, 
że upływ czasu potwierdził, że technologia DVB-H okazała się „ślepym zaułkiem”; dziś każdy 
ma dostęp do telewizji mobilnej w telefonie jednak w zupełnie innych technologiach, w szczegól-
ności poprzez streaming danych, co nie wymaga ani szczególnych rozwiązań sprzętowych, ani 
nie generuje po stronie abonenta dodatkowych – dedykowanych tylko telewizji mobilnej – opłat 
abonamentowych. 

Glosowany wyrok Sądu Najwyższego dostrzega powyższe okoliczności. Powodowie nie mu-
sieli się „dogadać”, żeby – dodatkowo w kontekście mało atrakcyjnej oferty ITF – negatywnie oce-
niać ofertę i w konsekwencji nie podjąć kontraktowania z ITF. Ocena oferty stworzonej przez ITF, 
publiczne wypowiadanie się na jej temat było – jak należy zakładać – wynikiem znajomości rynku 
telekomunikacyjnego przez przedsiębiorców od lat na nim funkcjonujących. Gdyby oferta była 
atrakcyjna, a technologia rokująca na przyszłość, to jaką korzyść uzyskaliby Powodowie, zawie-
rając zarzucone przez Pozwanego porozumienie.

Podsumowując, należy wskazać, ze glosowany wyrok ma duże znaczenie orzecznicze. 
Przekłada akcenty i koryguje dotychczasowe podejście organu antymonopolowego do kwestii 
porozumień zawieranych w formie innej niż pisemna. Jakkolwiek należy zgodzić się z dotych-
czasowym orzecznictwem i doktryną, że w przypadku czynu zagrożonego wysokimi sankcjami 
fi nansowymi, przedsiębiorcy zawierający porozumienia starają się wszelkimi sposobami ukryć fakt 
nielegalnego działania i dalecy są od „produkowania” dowodów, to jednak organ antymonopolowy 
nie może zaniechać logicznej oceny zebranych dowodów i wysnucia wniosków pozostających 
w zgodzie z tą oceną. Sąd Najwyższy wyraźnie dał do zrozumienia, że dopuszczenie obniżonego 
standardu dowodów, nie może oznaczać orzekania w oderwaniu od faktów i okoliczności sprawy.

Niejako na marginesie – poza w pełni aprobującą oceną rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego – ze 
zdziwieniem należy przyjąć sposób oznaczenia Powodów w glosowanym wyroku jako P. sp. z o.o. 
w W, O. S.A. w W, T. S.A, P. sp. z o.o.8. Zgodnie z art. 45 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.9, 
każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy (…) a wyłączenie jawności 

8 Zob. http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20NSK%2058-18-1.pdf.
9 DzU 1997 Nr 78, poz. 483; 2001 Nr 28, poz. 319; 2006 Nr 200, poz. 1471; 2009 Nr 114, poz. 946.
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rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publicz-
ny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok 
ogłaszany jest publicznie. Zasadę powyższą potwierdza i powtarza art. 326 § 2 ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego10 wskazując, że ogłoszenie wyroku na-
stępuje na posiedzeniu jawnym (…). Z kolei art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych11 stanowi, że ustawę stosuje się do ochrony osób fi zycznych (…), podobnie 
z resztą jak art. 1 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE12 
(dalej: RODO), zgodnie z którym w rozporządzeniu ustanowione zostają przepisy o ochronie 
osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym 
przepływie danych osobowych; RODO chroni podstawowe prawa i wolności osób fi zycznych, 
w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych. 

W kontekście przytoczonych powyżej, jednoznacznych przepisów zupełnie niezrozumiałe 
jest dlaczego w sentencji glosowanego wyroku Powodowie, którzy są przedsiębiorcami zostali 
oznaczeni jako P. sp. z o.o. w W, O. S.A. w W, T. S.A, P. sp. z o.o. w W. Co więcej, Sąd Najwyższy 
– jak można domyśleć się, w obawie przed ujawnieniem tożsamości Powodów – utajnia również 
sygnaturę Decyzji wydanej w tej sprawie przez Pozwanego, oznaczając ją DOK-(...)/2011, jed-
nak pozostawiając datę jej wydania, a także sygnaturę rozpatrywanej sprawy nadanej przez Sąd 
Apelacyjny, oznaczając ją jako VI Aca (…), również pozostawiając datę wydania wyroku. 

Mając na względzie cytowane powyżej przepisy, należy skonkludować, że utajnienie nazw 
przedsiębiorców uczestniczących w procesie nie może być usprawiedliwiane „względami moral-
ności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego oraz względami ochrony życia prywat-
nego stron lub inny ważny interes prywatny” (regulacja konstytucyjna). Dane przedsiębiorców nie 
podlegają też ochronie na mocy ustawy o ochronie danych osobowych ani RODO, ponieważ te 
akty prawne obejmują swoim zakresem podmiotowym tylko osoby fi zyczne. Nie są zatem znane 
przyczyny ograniczania przez Sąd jawności tożsamości uczestników procesu.

Co więcej, stan faktyczny glosowanego orzeczenia jednoznacznie daje wiedzę o tożsamości 
uczestników sporu – przedsiębiorców. Dotyczy ono rynku telefonii i telewizji mobilnej, a na tym 
rynku działa tylko czterech znaczących graczy; ich nazwy odpowiadają wskazanym w wyroku 
pierwszym literom fi rm i formom prawnym. Utajnienie sygnatury Decyzji i sygnatury wyroku Sądu 
Apelacyjnego – abstrahując od wątpliwej zgodności z prawem takiego postępowania – jest o tyle 
nieskuteczne, że Prezes UOKiK publikuje swoje decyzje na stronie internetowej, mając zatem 
choćby szczątkowy numer oraz datę z łatwością można dotrzeć do treści decyzji. Wskazać przy 
tym należy, że Prezes UOKiK – czyniąc to w pełni prawidłowo – utajnia w treści decyzji te infor-
macje, które zostają wskazane przez uczestników postępowania jako tajemnice przedsiębiorstwa, 
nigdy zaś zarówno w sentencji decyzji, jak i w ich uzasadnieniach nie są utajniane tożsamości 
– nazwy przedsiębiorców.

10 T.j. DzU 2019, poz. 1460, 1469, 1495, 1649, 1655, 1798, 1802, 1818, 2070, 2089, 2128, 2217.
11 DzU 2018, poz. 1000.
12 Dz.Urz. UE L 119/1.
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Czy Ameryka jeszcze dba o wolny rynek i konkurencję? Niekoniecznie, pisze Profesor Thomas 
Philippon w jednej z najciekawszych nowych pozycji dotyczących współczesnej ekonomii. 

Dyskusja na temat roli konkurencji i jej ochrony we współczesnej gospodarce w latach po 
wielkim kryzysie nabrała rumieńców. Podobnie jak wiele neoliberalnych paradygmatów gospo-
darczych opartych na konsensusie waszyngtońskim, przedmiotem dyskusji stało się również czy 
ochrona konkurencji w ostatnich 30. latach nie stała się zbyt „miękka” w stosunku do wielkich 
korporacji i nie doprowadziła do znacznego poziomu koncentracji w wielu sektorach gospodarki. 
Temat jest zwłaszcza gorący w USA, ojczyźnie antytrustu i kraju uważanego za paragon wolno-
rynkowej konkurencji. Od lat 80. XX wieku w USA dominuje podejście, iż interwencja antymono-
polowa, co do zasady, powinna być wyjątkiem i wymaga bardzo silnie udokumentowanej szkody 
dla konsumentów, wyrażającej się przede wszystkim poprzez potencjalny lub rzeczywisty wzrost 
cen. Praktyka orzecznicza sądów amerykańskich od lat trzyma się tej fi lozofi i, zwłaszcza w ob-
szarze kontroli koncentracji. Podejście to stoi obecnie w ogniu krytyki ekonomistów i prawników 
myślących „progresywnie”, a kwestia utemperowania wielkich koncernów technologicznych, takich 
jak Google, Apple, Facebook czy Amazon jest regularnie podnoszona przez wywodzących się 
z Partii Demokratycznej kandydatów na prezydenta w zbliżających się wyborach. Po trzech de-
kadach bycia domeną technokratów, antytrust stał się zatem ponownie tematem wielkiej polityki, 
ze wszystkimi tego pozytywnymi i negatywnymi skutkami. 

Nic zatem dziwnego, iż dyskusja na temat potrzeby zmiany podejścia i bardziej energicznego 
egzekwowania reguł konkurencji jest bardzo ożywiona w środowiskach akademickich i praktyków 
prawa konkurencji tak w USA, jak i w Europie. Jednym z ciekawszych głosów jest nowo wydana 
książka francuskiego ekonomisty Thomasa Philippona, Profesora w katedrze fi nansów Stern 
School of Business na Uniwersytecie Nowego Jorku, pod tytułem „Wielki Odwrót – jak Ameryka 
odrzuciła wolny rynek”1. 

Każdemu kto w tym momencie pomyśli, że już sam tytuł wskazuje na typową francuską niechęć 
do amerykańskiego modelu gospodarczego, muszę wyjaśnić, że Profesor Philippon przyjechał 
do USA robić doktorat na MIT w 1999 roku, ponieważ, jak sam mówi, był i jest entuzjastą konku-
rencyjnego wolnego rynku. Dodaje też, że wyniki badań przedstawione w książce jego samego 
zaskoczyły i zmusiły do rewizji poglądów, z jakimi zaczynał pracę. 

A zaczęło się od prostego pytania: dlaczego abonamenty telefonii komórkowej są w USA tak 
drogie w porównaniu z Europą i Azją? Pytanie to doprowadziło do pogłębionych badań nad twar-
dymi danymi nie tylko w branży telekomunikacyjnej, lecz także w innych sektorach. Szczegółowo 

1 Philippon, T. (2019). The Great Reversal – How America gave up on free markets. Cambridge, London: The Belknap Press of Harvard University Press.
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w książce pokazane dane doprowadziły autora do konkluzji, że wbrew rozpowszechnionej opinii, 
Ameryka jest w znacznie mniejszym stopniu niż dawniej otwarta na wolnorynkową konkurencję. 
Philippon widzi w tym błędne koło – wysoki poziom koncentracji ograniczył konkurencję w wielu 
sektorach amerykańskiej gospodarki, co z kolei doprowadziło do wzrostu nadwyżki producen-
tów kosztem nadwyżki konsumentów, spowolnienia inwestycji i produktywności, co zaś uderzyło 
w płace realne i standard życia klasy średniej. Istotną rolę w tym cyklu odegrały czynniki poli-
tyczne – kolejne administracje wznosiły bariery wejścia na amerykański rynek dla zagranicznych 
podmiotów, a równocześnie słabł entuzjazm instytucji odpowiedzialnych za ochronę konkurencji 
– Departamentu Sprawiedliwości (DoJ) i Federalnej Komisji Handlu (FTC) oraz sądów do ener-
gicznego działania. 

Philippon wykazuje poprzez dane, że proces remonopolizacji, lub raczej oligopolizacji, ame-
rykańskiej gospodarki rozpoczął się na początku wieku, po dwudziestoletnim okresie deregulacji 
i zwiększonej konkurencji. Na przykładzie giganta handlowego Walmart Autor pokazuje, jak fi r-
ma ta działała prokonkurencyjnie poprzez innowacyjność i rosnącą produktywność w latach 90., 
do czasu gdy jej siła rynkowa rozrosła się do poziomu, na którym mogła, by użyć zwrotu rodem 
prosto z prawa konkurencji, działać niezależnie od konkurentów i dostawców, bez szkody dla 
swoich zysków. 

Jedną z bardziej intrygujących konkluzji badań opisanych w książce jest to, iż osłabienie 
konkurencji przyczynia się do rosnących nierówności i pauperyzacji klasy średniej w USA. Autor 
przyznaje, że częściowo odpowiada za to globalizacja i przeniesienie potencjału produkcyjnego do 
Chin, ale wskazuje też na brak konkurencji na rynku krajowym. Jednym z dowodów na zaistniałą 
sytuację ma być porównanie wzrostu cen w USA i Europie w zestawieniu z jednostkowymi kosztami 
pracy. Podczas gdy w Europie ceny i koszty pracy rosły w podobnym tempie, w USA ceny rosły 
szybciej niż koszty pracy od początku wieku. W latach 2010–2015 ceny rosły już o ok. 8 procent 
rocznie szybciej niż koszty pracy. W tym samym okresie, rosła również nadwyżka producentów 
w USA, przewyższając poziomy znane z Europy. 

Philippon demonstruje w książce przede wszystkim ekonomiczne i ilościowe podejście do kwe-
stii konkurencji. Podstawowe szeregi danych, które wykorzystuje to ceny, zyskowność fi rm i udziały 
rynkowe. Ale analizie poddane zostały również wydatki fi rm na lobbowanie i fi nansowe wspieranie 
partii politycznych przez znaczną liczbę korporacji w ciągu ostatnich 20 lat. Philippon (2019, s. 9) 
oznajmia na wstępie, że „pokażemy (w publikacji), jak działania te zakłócają wolny rynek: przez 
lata, w różnych stanach i sektorach, korporacyjny lobbing i wpłaty na rzecz kampanii politycznych 
prowadzą do wznoszenia barier wejścia, uchwalania regulacji chroniących wielkie zasiedziałe fi rmy, 
słabego egzekwowania prawa konkurencji i osłabienia wzrostu małych i średnich fi rm”. 

Z układu rozdziałów książki wynika jasno, iż adresowana jest ona do szerokiego grona od-
biorców, niekoniecznie specjalizujących się w ekonomii i prawie konkurencji. Rozdział pierwszy 
opisuje wzrost siły rynkowej fi rm amerykańskich, co kontrastuje z teorią konkurencji jako mechani-
zmu napędzającego wzrost gospodarczy i innowacyjność. Rozdział drugi poświęcony jest analizie 
porównawczej USA i Europy, rozdział trzeci zaś odnosi się do wspomnianego wyżej politycznego 
wymiaru konkurencji w USA. Rozdział czwarty opisuje poszczególne sektory gospodarki, w tym 
sektor fi nansowy, zdrowia i wielkie fi rmy technologiczne. W rozdziale tym omówiona jest również 
kwestia nieadekwatnej regulacji i struktur monopsonicznych w amerykańskiej gospodarce. 
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Dla niektórych czytelników pewnym zaskoczeniem może być rozdział poświęcony Europie. 
Philippon argumentuje w nim, że kraje europejskie, a zwłaszcza Komisja Europejska, wyprzedzi-
ły USA pod względem jakości i zaangażowania instytucji ochrony konkurencji. Zwraca przy tym 
uwagę, że niezależność europejskich organów ochrony konkurencji jest silniejsza, co broni je przed 
lobbingiem i politycznym sterowaniem. Phillipon pokazuje, że wbrew utartym poglądom, postępy 
w deregulacji w Europie są dużo większe niż w USA. Używa do tego porównania danych OECD 
dotyczących regulacji rynków produktowych (Product Market Regulation, PMR), coraz częściej 
używanych jako standardowa miara stanu konkurencji na poszczególnych rynkach narodowych. 
Rola wspólnego rynku europejskiego jest w tym zakresie ogromna, ponieważ europejskie insty-
tucje dążą do utworzenia maksymalnie otwartego „równego pola gry”. 

Fascynujące są również spostrzeżenia Philippona dotyczące „Big Tech”. Wykazuje on, że 
choć amerykańskie giganty technologiczne swoją skalą przypominają monopole i trusty z począt-
ku XIX wieku, ich rzeczywiste powiazania z szeroko pojętą gospodarką są nieproporcjonalnie 
mniejsze. Tłumaczy to zaskakujący wielu ekonomistów brak znaczącego przełożenia niewąt-
pliwego postępu technologicznego dokonanego przez te fi rmy na wzrost produktywności całej 
gospodarki. 

Konkluzje swojej rozprawy rozpoczyna Philippon od przytoczenia znanego cytatu z powieści 
„Leopard” włoskiego pisarza Lampedusy: „Ażeby zostało po staremu, wszystko musi się zmie-
nić”. Według Philippona, dotyczy to także wolnego rynku. „Żeby rynek pozostał wolnym, musi się 
adaptować” – pisze Philippon (2019, s. 287). Choć zastrzega, że nie chce pouczać, to w podsu-
mowaniu swoich obserwacji wskazuje, że zwiększenie roli konkurencji w gospodarce USA jest 
koniecznością, bez której wolny rynek może ustąpić oligopolizacji i oligarchizacji: „Byłem zaskoczo-
ny siłą dowodów na rzecz konkurencji. Od dawna wiemy, że konkurencja obniża ceny, a podnosi 
realne płace i standard życia. Ale dane wskazują, że sprzyja także inwestycjom, innowacyjności 
i wzrostowi produktywności. Jednakże w teorii, mógłby być nadmiar konkurencji. W takim wy-
padku, można by się spodziewać, że można znaleźć jakiś sektor w jakimś kraju, gdzie nadmiar 
konkurencji ograniczyłby innowacyjność. Trudno jednak znaleźć na to dowody” (2019, s. 288). 

Zdaniem Philippona, konieczna zmiana w USA powinna polegać na bardziej energicznym 
egzekwowaniu reguł konkurencji, zwłaszcza w koncentracjach, oraz zapewnieniu dostępu do 
rynku konkurentom, także zewnętrznym. Philippon argumentuje też, że regulatorzy, w tym urzę-
dy antymonopolowe, powinny mieć „przyzwolenie” na bardziej aktywne działania, nawet jeżeli 
oznaczałoby to eksperymentowanie i popełnianie błędów. 

„Żyjemy w świecie, gdzie tolerujemy wycieki naszych danych z banków, instytucji kredyto-
wych, platform społecznościowych, serwerów mailowych czy fi rm badających naszą wiarygodność 
kredytową. Równocześnie, w świecie tym myśl, że regulator by się pomylił, jest nieakceptowalna. 
Kiedy decyzje regulatorów nie są perfekcyjne, dostaje im się od mediów. Nic dziwnego, że są 
onieśmieleni. Ale nie powinni być. Stoimy przed nowymi wyzwaniami, które wymagają nowych 
rozwiązań. Nowe rozwiązania czasem szwankują, opierają się na próbach i błędach i wymagają 
poprawek. […] Sądy powinny wymagać wysokich standardów od regulatorów, ale nadmierne 
wymagania co do ciężaru dowodu nie są korzystne” (2019, s. 295). 

Powyższa teza spotka się zapewne z uzasadnioną krytyką części czytelników, którzy z włas-
nego zawodowego doświadczenia wiedzą, że błędy regulatora mogą oznaczać wymierne straty 
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dla fi rm i konsumentów. Philippon nie jest jednak odosobniony w opinii, że amerykańskie organy 
ochrony konkurencji od kilku dekad wydają się nieco ospałe i podatne na lobbystyczne argumenty 
ze świata biznesu i polityki. To może się jednak zmienić już w przyszłym roku, jeżeli wybory prezy-
denckie w listopadzie wygra któryś z kandydatów Partii Demokratycznej. Ich poglądy na potrzebę 
bardziej aktywnej polityki ochrony konkurencji wydają się być zgodne z tezami przedstawionymi 
w książce Philippona. I chociażby dlatego warto tę dobrze napisaną i bogatą w przykłady pozycję 
przeczytać. 

Adam Jasser
wicedyrektor CARS
e-mail: ajasser@wz.uw.edu.pl
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New Technologies and Digital Markets in the light of current 
regulatory challenges (volume 1), 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ss. 310

Recenzowana praca zbiorowa stanowi pierwszy tom publikacji dotyczącej wyzwań związanych 
z nowymi technologiami oraz rynkami cyfrowymi z perspektywy prawa publicznego oraz prawa pry-
watnego. Pierwszy tom skupia się na aktualnych wyzwaniach regulacyjnych związanych z nowymi 
technologiami oraz rynkami cyfrowymi. Autorzy podejmują w nim próbę udzielenia odpowiedzi na 
pytanie, jaka ma być rola państwa i prawa w budowaniu nowej cyfrowej gospodarki. Książka ta 
kładzie nacisk na szereg niezwykle aktualnych i istotnych problemów dotyczących nowych tech-
nologii w gospodarce. Publikacja, o której mowa, nie stanowi „systemu prawa nowych technologii”, 
nie porusza całości zagadnień związanych z nowymi technologiami i rynkami cyfrowymi. Analiza 
jedynie niektórych, wyselekcjonowanych problemów tej niezwykle dynamicznej części systemu 
prawa, nie umniejsza merytorycznej wartości recenzowanej pracy. Stanowi ona bardzo interesu-
jącą pozycję w coraz obszerniejszej literaturze dotyczącej prawa nowych technologii. 

Tom pierwszy podzielono na trzy części, łącznie obejmujące 19 rozdziałów. 
Część pierwsza porusza zagadnienia na styku administracji publicznej i nowych technologii. 

Otwierający ją rozdział I autorstwa Beaty Pachucy-Smulskiej odnosi się w istocie do tematyki całej 
książki, a nie jedynie części poświęconej problematyce administracji publicznej. Zawiera on refl eksję 
nad wpływem technik regulacyjnych na rozwój jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej. 
Autorka słusznie zwraca uwagę, że niezbędne jest nie tylko dokonanie wyboru właściwej formy 
regulacji rynku cyfrowego, lecz także ujednolicenie zasad implementacji we wszystkich państwach 
członkowskich, co pozwoli na zbudowanie prawdziwie jednolitej regulacji. Rozdział II autorstwa 
Eleny di Carpegna Brivio zawiera analizę włoskiej drogi do nowoczesnej administracji – otwartej 
i cyfrowej. Wypada żałować, że jej konkluzja jest tak pesymistyczna w wymowie. Zdaniem Autorki, 
we Włoszech, gdy wziąć pod uwagę konkretne działania administracji wobec obywatela, należy 
uznać, że potencjał nowych technologii podlega szeregowi ograniczeń, które uniemożliwiają wyko-
rzystanie go w transformacji administracji w administrację otwartą i cyfrową. Rozdziały III i IV doty-
czą polskiego postępowania administracyjnego. W rozdziale III Agnieszka Skóra i Paweł Kardasz 
zajmują się dokumentem elektronicznym w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Autorzy 
wyjaśniają z perspektywy strony postępowania, jakie dokumenty należy tworzyć elektronicznie, 
jak można wykorzystywać i przechowywać dokumenty cyfrowe, a także kiedy i z jakich powodów 
można je niszczyć. Z kolei rozdział IV autorstwa Agnieszki Korzeniowskiej-Polak dotyczy komu-
nikacji elektronicznej w polskim postępowaniu administracyjnym. Autorka zauważa, że szereg 
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czynników – w tym dopuszczalność posłużenia się pocztą elektroniczną – powoduje, iż możliwość 
składania skarg i wniosków jest rzeczywiście dostępna dla wszystkich. Nie można tego natomiast 
powiedzieć o petycjach, co rodzi pytanie o zgodność takiego stanu rzeczy z Konstytucją RP. 
W rozdziale V Maciej Bendorf-Bundorf zajmuje się aukcjami elektronicznymi w polskim systemie 
zamówień publicznych. Autor w bardzo interesujący sposób, w oparciu o dane empiryczne z kilku 
ostatnich lat, przedstawia spadek liczby aukcji elektronicznych oraz organów zamawiających, które 
stosują ten tryb wyboru oferty, a także wynikających z jego stosowania oszczędności. W moim 
przekonaniu najbardziej interesujący jest fragment tego rozdziału, w którym Autor poszukuje 
przyczyn niskiego zainteresowania aukcjami elektronicznymi wśród zamawiających. Rozdział VI 
autorstwa Pawła Lewandowskiego dotyczy rejestru przedsiębiorców. Autor podkreśla zalety zdi-
gitalizowanego rejestru, w tym poprawę bezpieczeństwa transakcji, czy też szerzej – zwiększenie 
bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej. Zwraca jednak uwagę na różne rodzaje 
ryzyka, w tym na to, że w pełni cyfrowy rejestr prowadzony tylko w formie elektronicznej może 
stać się celem potencjalnych cyberataków. W rozdziale VII dotyczącym komputeryzacji włoskie-
go „fi skusa” Emanuele Comi prezentuje proces zbierania danych, digitalizacji ogólnego rejestru 
podatkowego oraz tworzenia cyfrowego „panoptykonu”. 

Część druga recenzowanej pracy odnosi się do platform cyfrowych na rynku cyfrowym. Tę 
część książki otwiera rozdział I autorstwa Laury Ammannati, która już w tytule stawia pytanie, 
czy regulować platformy cyfrowe, czy też ich nie regulować. Autorka skupia się na coraz częst-
szym wykorzystywaniu algorytmów do podejmowania decyzji i postuluje poprawę przejrzystości 
algorytmicznego podejmowania decyzji wpływających na transakcje na rynkach, indywidualne 
wybory klientów oraz wolność gospodarczą. Rozdział II autorstwa Enguerranda Marique i Yseult 
Marique odnosi się do platform cyfrowych z perspektywy refl eksji fi lozofi cznej. Uzupełnienie analiz 
prawa rozważaniami z zakresu fi lozofi i niewątpliwie wzbogaca recenzowaną książkę. Nawiązanie 
w recenzowanej pracy do doktryn tak wpływowych XX-wiecznych fi lozofów, jak Jürgen Habermas 
i Michel Foucault oceniam wysoko. Autorzy podjęli problem równowagi między kontrolą państwa 
a indywidualną wolnością użytkowników w przestrzeni cyfrowej. Jak twierdzą Autorzy, platformy 
cyfrowe są dowodem na niepowodzenie liberalnej próby utworzenia cyberprzestrzeni wolnej od 
suwerennej władzy. Ich zdaniem, zwłaszcza społeczeństwo obywatelskie powinno być konceptuali-
zowane w przestrzeni cyfrowej, z jego prawami i obowiązkami w celu wspierania zrównoważonych 
relacji pomiędzy różnymi podmiotami obecnymi na platformach. Rozdział III autorstwa Valentiny 
Giomi dotyczy zapotrzebowania na platformy cyfrowe w niektórych obszarach rynku na przykła-
dzie nieregularnego sektora transportu publicznego we Włoszech. Autorka słusznie wskazuje na 
trudności w utrzymywaniu równowagi między różnymi formami wyrażania wolności gospodarczej 
a koniecznym dalszym istnieniem publicznych instrumentów regulacyjnych ukierunkowanych na 
ochronę nierynkowych celów społecznych. Dwa kolejne rozdziały dotyczą prawa pracy. W roz-
dziale IV Elena Signorini zajmuje się potrzebą redefi nicji praw pracowników „cyfrowych” oraz pra-
codawców, a także obowiązków stron stosunku pracy, biorąc pod uwagę wpływ, jaki technologia 
wywiera na stosunki pracy. Z kolei w rozdziale V Gina Rosamarì Simoncini, z perspektywy ochrony 
pracowników w gospodarce platformowej, w interesujący i przystępny sposób prezentuje zjawisko 
platform cyfrowych, reperkusje pracy wykonywanej za pośrednictwem platform oraz technologię 
blockchain na usługach prawa pracy. 
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Część trzecia została poświęcona ochronie danych osobowych. Otwiera ją rozdział autor-
stwa Katarzyny Krupy-Lipińskiej dotyczący profi lowania w kontekście rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Autorka pokazuje w nim elementy defi nicji profi -
lowania stworzonej przez prawodawcę unijnego. Wywodzi, że defi nicja ta tworzy właściwą rów-
nowagę między ochroną praw jednostki a interesami publicznymi i ekonomicznymi, co może być 
inspirujące dla innych prawodawców. Rozdział II autorstwa Agaty Cebery i Jakuba Grzegorza 
Firlusa odnosi się do problematyki ochrony danych osobowych w procedurze administracyjnej 
trzeciej generacji. Podstawą teoretyczną tych rozważań jest model kolejnych etapów rozwoju pro-
cedury administracyjnej zaproponowany przez Javiera Barnesa. Rozdział III autorstwa Katarzyny 
Araczewskiej skupia się na zależnościach pomiędzy prawną ochroną danych a prawem konsumen-
ckim. Interesujące są w szczególności spostrzeżenia Autorki dotyczące konieczności współpracy 
organów właściwych w obu kategoriach spraw. Rozdział IV autorstwa Kamili Naumowicz dotyczy 
z kolei ochrony prywatności pracowników w świetle rozporządzenia RODO. Autorka wywodzi, że 
chociaż wejście w życie RODO przyniosło znaczące zmiany w obowiązującym w Polsce stanie 
prawnym dotyczącym przetwarzania danych w miejscu pracy, nadal istnieją pewne wątpliwości, 
którymi musi się zająć prawodawca, w odniesieniu do zakresu monitorowania, technologii, które 
należy zastosować oraz wpływu tych technologii na prywatność, zdrowie i godność pracowników. 
Rozdział V autorstwa Ewy Lewandowskiej przedstawia problematykę digitalizacji dziedzictwa kul-
turowego w świetle prawa autorskiego. Autorka przedstawia szereg postulatów de lege ferenda, 
w tym w odniesieniu do przepisów dotyczących dozwolonego użytku publicznego oraz pól eks-
ploatacji dzieła. W rozdziale VI autorstwa Joanny Narodowskiej i Macieja Dudy poddano analizie 
z perspektywy prawno-kryminologicznej szereg zachowań pojawiających się w cyberprzestrzeni, 
szczególnie w Polsce. Analizowane są w nim: patostreaming, oszustwo nigeryjskie (oszustwo 419), 
pranie pieniędzy (money mule), cyberwaluty, hazard online, skimming, kradzież awatarów i przed-
miotów z gier, pornografi a, camming, uwodzenie, mowa nienawiści i radykalizacja. Rozdział ostatni 
autorstwa Marcina Rojszczaka traktuje o ewolucji unijnego modelu cyberbezpieczeństwa. Autor 
zaprezentował istniejące ramy prawne tego modelu, w tym dyrektywę 2016/1148 i rozporządze-
nie 2019/881 oraz przyjęty przez prawodawcę unijnego model instytucjonalny. Autor przedstawił 
również perspektywy rozwoju omawianego modelu w przyszłości. 

Podsumowując, stwierdzam, że recenzowaną książkę warto polecić zarówno praktykom, 
jak i pracownikom naukowym, doktorantom oraz studentom, zainteresowanym regulacją rynków 
cyfrowych oraz innymi uwarunkowaniami prawnymi stosowania nowych technologii. 
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Competition and consumer protection and the EU cybersecurity model (from the Editors-in-Chief) 
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Paweł Wajda, Cybersecurity – sectorial regulatory aspects
Table of contents: 
I. Introduction
II. Cybersecurity – general comments
III. Obligations of key service providers
IV. Obligations of digital service providers
V. Summary
Summary: This article is devoted to a regulatory analysis of the provisions of the Polish Act of 
5 July 2018 on the National Cyber Security System. The aim of the article is to show – fi rst of 
all – that in the case of the aforementioned legal act, there is the case of the so-called sectorial 
regulation, which is aimed at working out regulatory objectives other than ensuring competition 
within the market (as it is in the case of classical regulation of the market). Secondly, the article 
aims to demonstrate that in the case of the objective of cybersecurity, we are dealing with working 
out this objective only indirectly. Thirdly, and fi nally, the aim of this study is to present the institutions 
that serve to ensure cybersecurity, that is, to characterize and assess the obligations of the key 
service providers and digital service providers.
Key words: the theory of regulation, sector-specifi c regulation, cybersecurity, key service provider, 
digital service provider
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Stanisław Piątek, The duties of telecommunications undertakings in cybersecurity
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II. EU legal grounds of cybersecurity in the telecommunications sector 
III. Sector specifi c duties concerning the protection of security of networks and services 
IV. Information duties of telecommunications undertakings
 1. Information duties towards end-users
 2. Information duties towards state authorities
V. Obligation to eliminate threats for networks and services
VI. Telecommunications undertaking as an operator of essentials services 
Summary: The article deals with the legal position of telecommunications undertakings in 
cybersecurity matters, taking into account the provisions of European Union law and national rules. 
Although telecommunications undertakings were excluded from the scope of the application of 
general legal provisions on cybersecurity, these entities are obliged to observe duties resulting from 
sector specifi c regulation concerning the protection of networks, services and communications. 
Telecommunications undertakings are obliged to eliminate security threats and inform end-users 
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and respective public authorities on the actual incidents. The President of UKE ensures the fl ow 
of information on incidents in the telecommunications sector to authorities responsible for the 
national cybersecurity system. 
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VIII. Summary 
Summary: In the article, the author presents the problem of the responsibility of digital service 
providers for a violation of cybersecurity regulations. Discussed are the obligations of digital 
service providers arising from the Act on the National Cybersecurity System in the context of 
user protection and sanctions that threaten digital service providers under this Act. The author 
raised the issue of the protection of users of digital services from the perspective of personal data 
protection provisions and sanctions arising from these regulations. The author also analyses the 
special responsibility of digital service providers towards consumers. 
Key words: Cybersecurity, user, digital service provider, technical and organisational security 
measures, personal data
JEL: K23, K24
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III. Supervisory authority – defi nition and dualism of regulation 
IV. Tasks of the President of the Personal Data Protection Offi ce in the view of the Polish Act on 

the National Cybersecurity System
V. Conclusions
Summary: This study presents the status and competences of the supervisory authority established 
to protect the fundamental rights and freedoms of individuals related to the processing of personal 
data. The analysis has been carried out from the perspective of Polish and EU law, with particular 
emphasis on the GDPR. At the same time, an attempt was made to determine the position 
and competences of the President of the Personal Data Protection Offi ce, acting as the Polish 
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supervisory authority in the sphere of personal data protection, within the national cyber security 
system.
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I. Introduction
II. Artifi cial intelligence and machine learning
III. Big Data analysis
IV. Modern data analytics on the example of credit scoring
V. Detection of fraud and suspicious transactions
VI. Robo-advisory in investment consulting
VII. Summary
Summary: The aim of the article is to discuss the legal consequences of implementing modern 
data processing techniques, in particular machine learning and Big Data analysis, in the fi nancial 
innovation sector (fi ntech). These techniques not only create new opportunities for data monetization 
for entities operating in the fi nancial sector, but also reveal new regulatory and supervisory 
challenges that need to be addressed.
Key words: artifi cial intelligence, machine learning, big data, fi ntech, credit scoring
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 2. Defi nition of a medical device
 3. ‘Software’ as a medical device in its own right
 4. Classifi cation of software as a medical device
IV. Rules on placing medical devices on the market
V. Supervision regarding cybersecurity of a device being placed on the market
VI. Summary
Summary: The specifi city of medical devices requires from their manufacturers to put particular 
emphasis on safety issues related to the devices’ application. At the same time, the development 
of information technologies, in particular, the Internet of Things, resulted in the wide use of 
devices communicating over a network, including devices permanently connected to it in the 
medical fi eld. This phenomenon raises a legitimate question about their security in the context of 
cybersecurity. This article is an attempt to analyze the issue from the perspective of the provisions 
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of Regulation 2017/745, which enters into force in May 2020. The article considers problems related 
to the use of medical devices in the light of the risks posed by the Internet, and current legal status 
concerning the cybersecurity testing of such devices. Furthermore, the analysis covers the scope 
of the defi nition of a medical device, whereas particular emphasis is put on prerequisites of the 
determination of ‘software’ as a stand-alone product. Rules of the classifi cation of medical devices 
and placing them on the market and, subsequently, regulations concerning the supervision of such 
devices placed on the market are also critically discussed. The common axis of the analysis is the 
question on the rules for the validation of safety from the perspective of network threats.
Key words: cybersecurity, medical devices, Regulation 2017/746, IoT 
JEL: K24, K32
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 2. European Union law
  2.1. Implementation and functioning of the ‘.eu’ Top Level Domain
  2.2. Proceedings in connection with infringements of ‘.eu’ domain names
V. Conclusions
Summary: The aim of the article is to analyze the forms and scope of Internet piracy in connection 
with the adoption of the regulation on the implementation and functioning of the .eu Top Level 
Domain, and to compare the legal solutions of the US Anticybersquatting Consumer Protection 
Act (ACPA). The legal protection mechanisms applied in the legal orders of the European Union 
and the United States differ, which may pose problems in case of infringements on a global scale. 
It is worth considering supplementing EU law with certain solutions adopted in the ACPA. 
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 1. Electronic form of a declaration of will and its infl uence on consumer protection law 
 2.  The infl uence  of  Regulation  (EU)  no.  910/2014  on  entrepreneurs’  obligation  to 

consumers
 3.  The infl uence of Regulation (EU) no. 910/2014 on contracts for the provision of electronic 

services concluded with consumers 
IV. The infl uence of Regulation (EU) no. 910/2014 on the Act on competition and consumer 

protection
V. Final remarks 
Summary: The article analyses the infl uence of Regulation (EU) no. 910/2014 of the European 
Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identifi cation and trust services for 
electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC on contracts 
concluded with consumers. The article concerns also potential violations of collective consumer 
interests. The conducted research leads to the conclusion that there is a necessity to precisely 
correlate the technical solutions implemented by Regulation (EU) no 910/2014 with the applicable 
consumer protection law. 
Key words: electronic identifi cation, consumer protection, trust services, electronic transactions, 
consumer contracts 
JEL: K12, K23, K24

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Digital content as a subject of economic trading – 
defi nition issues
Table of contents: 
I. Admission
II. Defi nition of digital content
III. Digital content provided as a good protected by copyright 
IV. Digital content and consumer protection of its delivery 
V. Summary
Summary: ‘Digital content’ is yet another notion requiring a precise defi nition. Initially the defi nition 
of digital content was included in the proposal of a Directive of the European Parliament and 
of the Council on certain aspects concerning contracts for the online and other distance sales 
of goods. In this context, ‘digital content’ signifi es data generated and delivered in digital form, 
regardless of whether its properties had been defi ned by the consumer, and those include visual, 
audio, photographic or written, digital games, software and digital content allowing personalization 
of existing devices or software. Of course, this defi nition can be set out in various ways by the 
national legislator. For example, the Polish Act of 30 May 2014 on consumer rights designates 
‘digital content’ as a new category of ‘product/ merchandise’. According to article 2 section 5 of 
this Act, ‘digital content’ is understood as data produced and delivered in a digital form. So far, 
the law referred solely to liability of delivering physical products to the consumer of the services 
provided. Currently, digital content is a crucial and major element of everyday interactions between 
web users. Digital content is data which, with the use of appropriate software and devices, can 
be processed into information, for example information stored in electronic fi les such as eBooks, 
computer programs, mobile phone applications, audio fi les, fi lms and images. Disseminating digital 
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content via audiovisual media services is trans-border by defi nition, which is advantageous for 
the producers, creators and benefi ciaries and above all, the consumers – recipients and users 
of the service. Digitalization and sharing digital content are contributing to a global increase in 
access to reliable sources of information as well as previously neglected resources, including those 
remaining in the public domain and new resources produced based on those archives. Naturally, 
digital content requires protection and securing ownership online. In the age of modern technology 
developments, intellectual property – a  unique type of property – gains particular importance. Its 
protection entails a crucial developmental aspect which relates not only to the characteristics of 
the protected creative works themselves, in many various domains of human activity, but also to 
the strictly defi ned fi nancial and moral benefi ts to which the entity is entitled to.
Key words: Digital content, intellectual property, digital content delivery, digitization, consumer rights
JEL: K24

Łukasz Pirożek, Partnership of entrepreneurs providing digital infrastructures and services 
and public-sector entities in ensuring cybersecurity.
Table of contents: 
I. Introduction 
II. Cyberspace as a new space of human activity
III. Cybersecurity as a category of public interest
IV. Status of entrepreneurs providing digital infrastructures and services
V. Status of public-sector entities responsible for cybersecurity
VI. Partnership between entrepreneurs providing infrastructures and digital services and 

public-sector entities
VII. Conclusion
Summary: The article concerns the legal analysis of the partnership between entrepreneurs 
providing digital infrastructures and services and public entities in the fi eld of cybersecurity under 
Polish law. It considers the matter of cooperation between private-sector entrepreneurs providing 
infrastructures and digital services and public-sector entities responsible for cybersecurity based 
on the Act on the National Cybersecurity System implementing the NIS Directive to the polish 
legal system.
Key words: public-private partnership, cyberspace, cybersecurity, digital infrastructures, digital 
services, CSIRT, incident
JEL: K23, K24

Krzysztof Jaroszyński, Selected Aspects of the State’s Observance of the Rule of Equal 
Competition Related to the Automated Appraisal of Real Estate
Table of contents: 
I. Introduction
II. Legal Determinants Related to the Valuation Report in View of the Regulations on the Real 
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IV. Legal Determinants Related to the Provision of Data from the Register of Real Estate Prices 
and Values

V. Summary
Summary: The subject of this paper is an analysis of selected legal aspects of business activity 
consisting of real estate appraisal. Besides regulations consisting of a reservation of preparing 
appraisals in the form of valuation reports on behalf of property qualifi ed valuers, binding law also 
assumes limitations in access to data used in the appraisal process, by differentiating its scope in 
the situations of interested persons. Therefore a question should be asked about the soundness 
to maintain limitations in running the subject activity considering the circumstances in which the 
country interferes in the economic freedom and the rule of competition. There are doubts about 
solutions, which restrict the right to another use of information of the public sector, infl uencing the 
discussed market indirectly. The development of new technologies shall lead to a transformation, 
among other things, of the market of real estate appraisal, by updating the problem of a discrepancy 
between the legal regulation and the developing economy as well as between the requirements 
of equal competition and other values protected by the country. 
Key words: Real estate appraisal, property valuer, valuation report, competition, equality, economic 
freedom, new technologies
JEL: K 23, K25
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