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Tematem artyku u s  obowi zki i uprawnienia natury prawnej oraz etycznej, zwi zane 

z realizacj  oraz z archiwizacj  bada  spo ecznych (zarówno ilo ciowych, jak i jako cio-

wych). Tekst analizuje i interpretuje przepisy zawarte w ustawie o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Wyznaczaj  one sposób pracy 

badaczy spo ecznych i jednostek archiwizuj cych surowe dane z bada , okre laj  te  upraw-

nienia badaczy i uczestników bada . Artyku  porównuje wymagania nak adane przez ustawy 

i Kodeks Etyki Socjologa, zwracaj c uwag  na ró nice mi dzy nimi i konstatuj c, e ten ostat-

ni typ regulacji wyznacza w niektórych aspektach wy sze standardy dzia ania naukowców. 

G ówne poj cia: archiwizacja danych socjologicznych; ochrona danych osobowych; pra-

wo autorskie.

W historii polskich bada  socjologicznych od dawna pojawia  si  namys  nad 

etycznymi aspektami ich prowadzenia, w tym powinno ciami badacza wobec respon-

denta lub rozmówcy (np. S omczy ski 1966; 1992). Dodatkowo, w ci gu ostatnich 

dwudziestu lat wa nym przejawem narastaj cej normatywizacji metod badawczych 

w socjologii sta y si  nowe lub gruntownie znowelizowane ustawy reguluj ce prawa 

autorskie oraz ochron  danych uczestników bada . Znajomo  tych przepisów sta-

nowi konieczny element warsztatu metodologicznego socjologa, chocia  w praktyce 

okazuje si  ona s abym punktem wielu projektów badawczych, w tym archiwizacyj-

nych. Tymczasem Kodeks Etyki Socjologa, uchwalony w 2012 roku przez Walne 

Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, przewiduje, e 

znajomo  norm prawnych reguluj cych badania stanowi obowi zek badaczy. 

W poni szym artykule omówione zostan  przepisy ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (upaipp) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (uodo) 

reguluj ce kwestie o zasadniczym znaczeniu dla prowadzenia oraz archiwizacji ba-

da  naukowych, w tym bada  socjologicznych. Archiwizacja polega obecnie przede 

wszystkim na tworzeniu elektronicznych baz danych, zawieraj cych materia y ze-

brane podczas bada  oraz dokumentacj  tych projektów, dotycz c  wykorzysty-

wanych metod oraz narz dzi badawczych. Archiwizowane materia y s  publicznie 

udost pniane – przede wszystkim w celach naukowych i dydaktycznych – badaczom 

i innym zainteresowanym, co zgodnie z deÞ nicj  przyj t  w prawie autorskim sta-

nowi rozpowszechnienie tych zbiorów. W wiecie nauk spo ecznych do archiwiza-

cji bada  przywi zuje si  coraz wi ksz  wag , czego przejawem sta a si  mi dzy 
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innymi przygotowana w ramach OECD Deklaracja o Dost pie do Danych z Bada  

Realizowanych ze rodków Publicznych (Declaration on Access to Research Data 

from Public Funding). Zosta a ona podpisana 30 stycznia 2004 roku przez przed-

stawicieli 34 krajów OECD, równie  przez Polsk . Nie ma, co prawda, charakteru 

wi cego, ale wyznacza standard dobrych praktyk, który zosta  opisany w pó niej-

szych wytycznych OECD1. Rozrost i profesjonalizacja archiwów bada  naukowych 

wi e si  jednak z nowymi zagadnieniami prawnymi, które wymagaj  klarownego 

rozstrzygni cia. 

W przypadku prowadzenia bada , istniej  ró ne obowi zki i uprawnienia, zwi -

zane g ównie z ochron  danych osobowych, ale dotycz  one wy cznie relacji badacz 

– uczestnik badania. W przypadku archiwizacji bada  sytuacja jest bardziej skompli-

kowana. Obowi zki wynikaj ce z ochrony danych osobowych badanych musz  by  

przestrzegane nie tylko przez badacza, ale te  archiwum (przetwarza dane przez ich 

przechowywanie) i u ytkowników zarchiwizowanych materia ów (dokonuj  prze-

twarzania danych przez ich opracowywanie). Ponadto pojawiaj  si  uprawnienia 

badacza zwi zane z jego prawami autorskimi, co stwarza obowi zki zarówno po 

stronie archiwum, jak i innych u ytkowników. Relacje te ilustruje poni szy schemat.

Schemat 1.  Prawne obowi zki wynikaj ce z wymogu ochrony danych osobowych oraz 

prawa autorskiego

 Prowadzenie bada :  Archiwizacja bada :
 ochrona danych osobowych ochrona danych osobowych + ochrona praw autorskich

Badacz

Uczestnik badania

  

Zasady prowadzenia i archiwizacji bada  okre lone s  nie tylko przepisami pra-

wa, ale równie  skodyÞ kowanymi normami etycznymi. Te dwa porz dki normatyw-

ne ró ni  si  rodzajem sankcji. W przypadku naruszenia norm ustawowych, mamy 

do czynienia z sankcjami cywilnymi (odszkodowawczymi) oraz karnymi. Narusze-

nia Kodeksu Etyki Socjologa w praktyce nie s  obarczone konsekwencjami tego 

rodzaju, ale mog  stanowi  podstaw  zarzutów dyscyplinarnych. Poni szy artyku  

ma równie  pokaza , jak zró nicowane s  wymagania i obowi zki wobec badaczy 

okre lane przepisami prawa oraz regu ami etycznymi. 

Archiwizacja bada  socjologicznych a prawa autorskie do bada

Kwestia, któr  nale y rozstrzygn  w pierwszej kolejno ci, dotyczy statusu ma-

teria ów badawczych (zbiorów dokumentacji, narz dzi badawczych – kwestiona-

1 OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding (www.oecd.

org/science/sci-tech/38500813.pdf). 

U ytkownicy archiwum        Badacz      Archiwum

  
U ytkownicy archiwum      Uczestnik badania      Archiwum
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riuszy, scenariuszy wywiadów oraz „surowych” danych socjologicznych: rozmów, 

zdj , notatek z bada  terenowych) b d cych realizacj  pewnego projektu badaw-

czego i archiwizowanych. Czy stanowi  one utwór w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym czy podlegaj  ochronie wynikaj cej 

z przepisów tej ustawy? Na to pytanie nale y odpowiedzie  twierdz co, kieruj c si  

ustawow  deÞ nicj  utworu jako przejawu dzia alno ci twórczej o indywidualnym 

charakterze.

Przepis art. 1 ust. 2 pkt 1) upaipp rozstrzyga, e utwory naukowe wyra one s o-

wem, znakami graÞ cznymi lub symbolami matematycznymi s  chronione prawem 

autorskim. Dodatkowo art. 3 stwierdza, e zbiory, antologie, wybory, bazy danych 

spe niaj ce cechy utworu s  przedmiotem prawa autorskiego, nawet je eli zawieraj  

niechronione materia y, je li przyj ty w nich dobór, uk ad lub zestawienie ma twór-

czy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów. 

W literaturze przedmiotu podkre la si , e twórczo  obj ta ochron  prawa au-

torskiego polega na wype nianiu miejsc wymagaj cych interpretacji prac  w asnej 

wyobra ni. I to rozstrzyga o twórczym charakterze rezultatu (B eszy ski 2010). 

Istota pracy twórczej polega na tym, e jej wynik jest zawsze pierwszy, niepowta-

rzalny, w przeciwie stwie do pracy mechanicznej, któr  cechuje rutyna i okre lona 

powtarzalno  efektów (Bieganowska 1998). W przypadku dzia alno ci naukowej 

dotyczy to publikacji akademickich, utworów dydaktycznych (wyk adów, semina-

riów), ale te  projektów badawczych. Realizacja projektów naukowych, polegaj ca 

na wdra aniu pomys ów badawczych, weryÞ kowaniu hipotez i sprawdzaniu py-

ta  badawczych, stanowi wyraz dzia alno ci twórczej, w któr  zaanga owany jest 

warsztat naukowy, ale te  subiektywna perspektywa i wra liwo  badacza. Cech  

charakterystyczn  jest indywidualne i swoiste uj cie tematu przez uczonego. Groma-

dzone i uporz dkowane wed ug oryginalnych kryteriów i indywidualnych projektów 

dane z bada  (przyk adowo, ustrukturyzowane wywiady jako ciowe z wybran / de-

Þ niowan  przez badacza grup  czy kategori  ludzi) stanowi  manifestacj  wiedzy, 

intelektu oraz intuicji i kreatywno ci naukowej, tym samym spe niaj c dwie podsta-

wowe przes anki ustawowej deÞ nicji „utworu”: twórczy i indywidualny charakter. 

Zgodnie z ustaw , ochron  obj ty mo e by  wy cznie sposób wyra enia; nie 

s  obj te ochron  odkrycia, idee, procedury, metody i zasady dzia ania (art. 1 ust. 

2(1)). Odkrycie jako pewien obiektywny stan rzeczy ujawniony dzi ki prowadzeniu 

bada  naukowych nie stanowi przedmiotu ochrony praw autorskich, ale pewne do-

bro wspólne, do którego dost p nie mo e by  ograniczany roszczeniami odkrywcy. 

Przyk adowo istnienie nieznanej dotychczas planety lub pierwiastka chemicznego 

nie podlega ochronie prawnoautorskiej, poniewa  sta oby to w sprzeczno ci z ide  

powszechno ci wiedzy. W orzecznictwie przyjmuje si  te , e ochrona prawnoautor-

ska nie dotyczy samego pomys u, ale jego konkretnej realizacji (wyrok S du Apela-

cyjnego w Warszawie z 8 X 2010 r., sygn. ACa 1233/12). Natomiast s  twórczo ci  

autorsk  o charakterze naukowym ró ne etapy realizacji projektów badawczych. 

Z punktu widzenia pracy naukowej i statusu danych z bada  socjologicznych istot-

ne jest, e zgodnie z ustaw  utworem jest nie tylko ostateczne dzie o, ale równie  

kolejne stadia jego powstawania i przygotowania. Zgodnie ze stanowiskiem, np. 
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Macieja Barczewskiego (2004), przedmiotem ochrony s  nie tylko utwory nauko-

we w swej Þ nalnej postaci, ale równie  istniej ce w wersjach nieuko czonych, np. 

plany, rysunki, projekty. Wystarczy, e cho by jeden z elementów dzie a b dzie mia  

twórczy charakter, by mo na go uzna  za utwór obj ty ochron  prawa autorskiego. 

„Do takich wyró niaj cych elementów zalicza si  np. dobór argumentów w przepro-

wadzanym w publikacji wnioskowaniu lub te  plan konstrukcyjny danego dzie a” 

(Barczewski 2004). 

Dlatego twórcom materia ów naukowych powstaj cych w wyniku realizacji ba-

da  (projektantom i pomys odawcom wywiadów, ankiet, zdj , opisów obserwa-

cji terenowej) przys uguje ochrona przewidziana w ustawie o prawie autorskim. 

W przypadku archiwizacji bada  nale y uwzgl dni  obowi zki zwi zane z dwoma 

typami praw autorskich: osobistymi oraz maj tkowymi. Osobiste prawa autorskie 

s  zwi zane nierozerwalnie z twórc  materia u maj cego twórczy charakter (w tym 

przypadku: badaczem projektuj cym badanie). Autorskie prawa osobiste chroni  

wi  twórcy z utworem, a w szczególno ci prawo do: 1) autorstwa utworu; 2) ozna-

czenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udost pniania go ano-

nimowo; 3) nienaruszalno ci tre ci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzy-

stania; 4) decydowania o pierwszym udost pnieniu utworu publiczno ci; 5) nadzoru 

nad sposobem korzystania z utworu (art. 16 upaipp). Prawa autorskie osobiste nie 

s  ograniczone w czasie, cechuje je te  niezbywalno . Prawa autorskie osobiste 

wi  si  z konieczno ci  oznaczenia autora w opisie archiwizowanych materia ów, 

jak równie  w publikacjach akademickich u ytkowników archiwum korzystaj cych 

z tych materia ów na w asny u ytek. 

Drug  z omawianych kategorii stanowi  autorskie prawa maj tkowe. Twór-

cy przys uguje wy czne prawo do korzystania z utworu i rozporz dzania nim na 

wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (art. 

17). Prawa o charakterze maj tkowym, w przeciwie stwie do osobistych praw autor-

skich, s  zbywalne. Oznacza to, e mog  by  przeniesione na inny podmiot; w przy-

padku przekazania utworu (materia u z bada ) do archiwum takie rozporz dzenie 

autorskim prawem maj tkowym jest konieczne, aby utwór móg  by  publicznie udo-

st pniony do u ytku innych badaczy. Mo liwo  tak  daje zawarcie umowy o prze-

niesienie autorskich praw maj tkowych lub umowy o korzystanie z utworu („licen-

cji”), obejmuj cej pola eksploatacji wyra nie w niej wymienione. Zazwyczaj stosuje 

si  ten drugi typ umowy, który nie pozbawia badacza ca kowicie jego praw maj t-

kowych, a jednocze nie daje archiwum czy innej jednostce akademickiej prawo do 

korzystania z utworu w przydatnym jej zakresie. Ten zakres wykorzystania utworu 

(pole eksploatacji) nale y dok adnie okre li  w umowie. Ustawa zastrzega jednak, 

e niewa na jest umowa w cz ci dotycz cej wszystkich utworów lub wszystkich 

utworów okre lonego rodzaju tego samego twórcy maj cych powsta  w przysz o ci. 

Umowa mo e dotyczy  tylko pól eksploatacji, które s  znane w chwili jej zawarcia. 

Ustawa nie deÞ niuje poj cia „pole eksploatacji”, ale wymienia w art. 50 trzy 

przyk adowe sposoby eksploatowania utworu. Pierwsz  kategori  eksploatacji, 

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, jest wytwarzanie okre lon  tech-

nik  egzemplarzy utworu (np. drukiem, cyfrowo). Druga kategoria dotyczy obrotu 
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orygina em albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono (wprowadzania utwo-

ru do obrotu, u yczenie lub najem). Trzecia kategoria to eksploatacja w zakresie 

rozpowszechniania utworu przez publiczne wykonanie, wystawienie, wy wietlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a tak e publiczne udost pnianie utwo-

ru w taki sposób, aby ka dy móg  mie  do niego dost p w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym. Ten ostatni typ eksploatacji utworu jest najbli szy specyÞ ce dzia-

alno ci archiwów danych socjologicznych. 

Katalog pól eksploatacji znajduj cy si  w art. 50 upaipp nie jest zamkni ty ani 

wyczerpuj cy. Doktryna uznaje, e wymienione w nim dzia ania stanowi  najpow-

szechniej wyst puj ce w obrocie gospodarczym pola eksploatacji utworów i z tego 

powodu ustawa je wylicza. Co wi cej, ustawodawca czyni z nich pewien wzorzec 

b d cy podstaw  opracowania generalnej deÞ nicji pola eksploatacji ( l zak 2012). 

Doktryna okre la „pola eksploatacji” jako konstrukcj  prawn  pomagaj c  w deÞ -

niowaniu tre ci autorskich praw maj tkowych. Stanowi  one podstaw  kszta towania 

specyÞ cznych uprawnie  cz stkowych, maj cych swoje ród o w autorskim prawie 

do korzystania i rozporz dzania utworem. Dopuszcza si  mo liwo  wyodr bnia-

nia jeszcze innych, kolejnych pól eksploatacji za pomoc  wielu ró nych kryteriów. 

Podkre la si  jednak, i  podstawowym warunkiem, który powinien zosta  spe niony 

w ka dym wypadku, jest odr bno  technicznego lub ekonomicznego znaczenia 

okre lonego u ytku (Bogdalski 2003). Ponadto orzecznictwo przyjmuje, e umowa 

mi dzy autorem a podmiotem korzystaj cym z utworu mo e okre la  pola eksplo-

atacji bardzo ogólnie, np. udzielaj c zgody na eksploatacj  utworu „na wszelkich 

przewidzianych przez prawo polach”, pod warunkiem, e sam twórca akceptuje takie 

okre lenie pól eksploatacji (wyrok S du Apelacyjnego w Warszawie z 9 marca 2010 

r., sygn. I ACa 1216/09).

Pojawia si  pytanie, kto jest upowa niony do udzielenia archiwum licencji na ko-

rzystanie z surowych danych socjologicznych. Pytanie do sprowadza si  do kwestii, 

kto dysponuje prawami autorskimi maj tkowymi i kto mo e je przenosi . Ogólnie 

ujmuj c, nie zawsze jest to ta sama osoba, której przys uguj  osobiste prawa autor-

skie, czyli twórca (badacz). Co do zasady, prawa autorskie maj tkowe do utworów 

stworzonych przez pracownika w ramach wykonywanej pracy – przys uguj  praco-

dawcy (ar. 12 upaipp). Wyj tek jest jednak przewidziany w przypadku pracowników 

naukowych oraz prowadzonych przez nich bada . W art. 14 ustawodawca wpro-

wadzi  przepis szczególny uchylaj cy stosowanie generalnej regu y zawartej w art. 

12 i daj cej szerokie uprawnienia pracodawcy. Obowi zuj ce pracowników nauko-

wych lex specialis zastrzega, e je eli w umowie o prac  nie postanowiono inaczej, 

instytucji naukowej przys uguje pierwsze stwo opublikowania utworu naukowego 

pracownika, który stworzy  ten utwór w wyniku wykonywania obowi zków wynika-

j cych ze stosunku pracy (pierwsze stwo to wygasa po 6 miesi cach od dostarcze-

nia utworu, a je li zawarto umow  o publikacj  – po 2 latach). Twórcy przys uguje 

prawo do wynagrodzenia. Ponadto instytucja naukowa mo e, bez odr bnego wyna-

grodzenia, korzysta  z materia u naukowego, zawartego w utworze swojego pracow-

nika naukowego, oraz udost pnia  ten utwór osobom trzecim tylko wówczas, je li 

wynika z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zosta o postanowione w umowie. 
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W literaturze przyjmuje si , e przyznanie instytucji naukowej (pracodawcy) 

pierwsze stwa opublikowania utworu naukowego i mo liwo ci jego udost pniania 

nie stanowi autorskiego prawa maj tkowego, zatem prawa autorskie zarówno osobi-

ste, jak i maj tkowe w przypadku utworów o charakterze naukowym przys uguj  ba-

daczowi (Bukowski 1994; K dzierska-Cie lak 1996). Decyzja o archiwizacji danych 

(ich gromadzeniu przez jednostk  administracyjn  – archiwum – oraz udost pnianiu 

osobom trzecim) nale y co do zasady do badacza jako twórcy utworu, natomiast 

instytucja naukowa b d ca pracodawc  mo e udost pnia  utwór innym, je li wyni-

ka to z przeznaczenia utworu lub postanowie  umowy. Pod poj ciem „postanowie  

umowy” nale y rozumie  nie tylko postanowienia umowy o prac , ale równie  inne 

umowy okre laj ce zasady wykorzystywania materia u naukowego – w szczególno-

ci umowy o Þ nansowanie projektów badawczych, których stronami s  pracownik 

naukowy, instytucja go zatrudniaj ca oraz podmiot sponsoruj cy badania. 

Rozstrzygni cia wymaga równie  kwestia, kto powinien decydowa  o przeka-

zaniu utworu do archiwizacji w przypadku wielu wspó autorów. Mówi o tym art. 9 

upaipp, zgodnie z którym wspó twórcom utworu przys uguje prawo autorskie wspól-

nie. Domniemywa si , e ka dy z autorów przyczyni  si  w równym stopniu do 

powstania dzie a, ale domniemanie to mo na obali , wykazuj c, e jeden z autorów 

przyczyni  si  do powstania utworu w wi kszym stopniu ni  inny. Do wykonywania 

prawa autorskiego maj tkowego do ca o ci utworu potrzebna jest zgoda wszystkich 

wspó twórców (gdy brak takiej zgody, rozstrzyga s d). Oznacza to, e w przypad-

ku kilku wspó autorów badania – tj. osób które zaprojektowa y i przeprowadzi y 

badanie, nie za  jedynie realizatorów – zgod  na archiwizacj  danych socjologicz-

nych powinny wyrazi  wszystkie osoby dysponuj ce prawami autorskimi do utworu. 

Cz stsza jest jednak sytuacja, gdy prawa autorskie osobiste i maj tkowe posiada 

w ca o ci jedna osoba, kierownik projektu, i to ona wyra a zgod  na archiwizacj . 

Za wspó autora mo e zosta  uznana jedynie osoba, której wk ad w powstanie 

utworu stanowi  przejaw indywidualnej dzia alno ci twórczej. Doktryna zdaje si  

sk ania  ku pogl dowi, e twórczy wk ad do dzie a innego autora o stopniu tak mi-

nimalnym, e trudnym (niemo liwym) do udowodnienia, nie stanowi podstawy do 

obj cia takiego podmiotu ochron  wynikaj c  z praw autorskich (B eszy ski 2010). 

Uznaje si , e osoby, które organizowa y prac  twórcy, Þ nansowa y projekt lub któ-

rych udzia  w projekcie mia  jedynie charakter pomocniczy, nie mog  zosta  uznane 

za wspó autorów (Barczewski 2004). W odniesieniu do dzia alno ci dydaktyczno-

-naukowej uznaje si  równie , e pomoc opiekuna naukowego nie stanowi wk adu 

do dzie a wspólnego, je li mi dzy uczestnikami przedsi wzi cia naukowego nie ma 

woli, by osoba ta zosta a uznana za wspó twórc  ca o ci utworu. Mentor nauko-

wy nie jest te  wspó autorem wówczas, gdy jego uwagi nie s  twórcze, tzn. nie s  

naznaczone unikatow  umys owo ci  twórcy ani na tyle oryginalne, by utwór bez 

nich wygl da by zupe nie inaczej (Pó niak-Niedzielska i Tylec 2009). W literaturze 

wprowadzono te  poj cie „konsultanta naukowego” na okre lenie osób nieb d cych 

wspó autorami, a pe ni cych pomocnicze funkcje, np. usuwaj cych b dne, nieja-

sne czy w tpliwe naukowo fragmenty z utworu (Soko owska 2012). To poj cie, jak 

te  wiele w tpliwo ci dotycz cych kwestii autorstwa, pojawi o si  na tle kontro-



PRAWNE I ETYCZNE ASPEKTY ARCHIWIZACJI BADA  SOCJOLOGICZNYCH 209

wersyjnego orzeczenia S du Najwy szego, który stwierdzi , e weryÞ kacja pracy 

naukowej polegaj ca na usuni ciu z niej wadliwych czy w tpliwych naukowo frag-

mentów uprawnia do wspó autorstwa (wyrok z 25 V 2011 r., sygn. II CSK 527/10). 

Orzeczenie to spotka o si  z krytyk  ze strony doktryny (np. Soko owska 2012; 

Stanis awska-Kloc 2012). Wskazywano, e SN nie wzi  pod uwag  specyÞ ki prac 

naukowych, które s  zawsze efektem wspó pracy i konsultacji z osobami trzecimi, 

np. promotorami prac doktorskich, anonimowymi recenzentami publikacji w cza-

sopismach akademickich, redaktorami i korektorami artyku ów. W krytyce tego 

orzeczenia powo ywano si  m.in. na raport „Rzetelno  w badaniach naukowych 

oraz poszanowanie w asno ci intelektualnej” przewiduj cy, e dobr  praktyk  w za-

kresie atrybucji autorstwa jest ochrona wk adu twórczego (tym samym konsultant, 

doradzaj cy przy tworzeniu dzie a naukowego, nie nabywa z tego tytu u praw au-

torskich) oraz sprawiedliwe oznaczanie kontrybucji innych osób, poprzez ich wska-

zanie w podzi kowaniach lub informacji redakcyjnej (por. Stanis awska-Kloc 2012). 

Pami ta  te  nale y, e odkrycia, idee i metody procedowania nie s  obj te ochro-

n  prawa autorskiego, co ogranicza liczb  potencjalnych wspó autorów i wskazuje 

na g ówn  rol  osób kieruj cych projektem. Podobne stanowisko przyj to w Kodek-

sie Etyki Socjologia. Zak ada on, e nie ka dy wk ad w powstanie utworu oznacza 

automatycznie wspó autorstwo; w przypadku mniejszego nak adu pracy, za wystar-

czaj ce uznaje si  „publiczne uznanie wk adu pracy” osób wspó uczestnicz cych 

w badaniu (punkt 42 KES). Dlatego w sytuacji, gdy kierownikiem projektu zosta a 

wyznaczona jedna osoba, nale y uzna , e aktywno  pozosta ych wspó pracowni-

ków by a jedynie pomocnicza i nie s  wspó autorami badania, a jego konsultantami 

naukowymi.

W praktyce dzia alno ci archiwów naukowych pojawia si  równie  kwestia, czy 

dozwolone jest przekazywanie zebranych zbiorów innym archiwom naukowym 

w celu ich dalszego udost pniania. To zagadnienie staje si  istotne w zwi zku z roz-

wojem aktywno ci archiwizacyjnej CESSDA (Council of European Social Scien-

ce Data Archives), organizacji zrzeszaj cej archiwa pa stwowe i naukowe ró nych 

krajów europejskich. W przypadku przyst pienia polskich archiwów do programu 

CESSDA, dane by yby udost pniane nie indywidualnemu u ytkownikowi, ale ko-

lejnemu archiwum, zainteresowanemu dalszym udost pnianiem archiwizowanych 

utworów. 

W tym kontek cie nale y podkre li , e w Polsce korzystanie z utworu przez 

osoby inne ni  jego autor mo e nast pi  na trzy sposoby: na podstawie przeniesienia 

autorskich praw maj tkowych, na mocy umowy licencyjnej albo na zasadach do-

zwolonego u ytku przewidzianego w art. 23 – 35 ustawy. Generalna regu a dozwo-

lonego u ytku stwierdza, e bez zezwolenia twórcy wolno nieodp atnie korzysta  

z ju  rozpowszechnionego utworu w zakresie w asnego u ytku osobistego (art. 23). 

Jednak jednostki archiwalne zosta y uprzywilejowane przez art. 28 upaipp, który 

przewiduje szerszy zakres takiego u ytku. Przepis ten okre la, e archiwa, podobnie 

jak biblioteki i szko y, mog  1) udost pnia  nieodp atnie, w zakresie swoich zada  

statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych; 2) sporz dza  lub zle-

ca  sporz dzanie egzemplarzy rozpowszechnionych utworów w celu uzupe nienia, 
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zachowania lub ochrony w asnych zbiorów; oraz 3) udost pnia  zbiory dla celów 

badawczych lub poznawczych poprzez systemy informatyczne na terenie tych jedno-

stek. Pojawia si  zatem pytanie, czy na podstawie tych przepisów utwory w postaci 

projektów badawczych, które zosta y rozpowszechnione poprzez umieszczenie ich 

w archiwum, mog  by  przekazywane innym jednostkom archiwalnym i udost pnia-

ne przez kolejne archiwa. 

Kluczowe dla rozstrzygni cia tej kwestii jest ustalenie, czy materia y gromadzo-

ne w archiwach naukowych maj  charakter baz danych. Odpowied  na to pytanie 

powinna by  twierdz ca, zgodnie ze s ownikow  deÞ nicj  baz danych jako zbiorów 

informacji na okre lony temat, przechowywanych i przetwarzanych komputerowo 

(elektronicznie). W art.  301 upaipp wy czono mo liwo  korzystania przez archiwa 

z elektronicznych baz danych w sposób opisany powy ej, tj. przez nieodp atne udo-

st pnianie, sporz dzanie kolejnych egzemplarzy i rozpowszechnianie przez systemy 

informatyczne. Materia y te, równie  w przypadku archiwizacji, podlegaj  odr bnej 

regulacji art. 171 ustawy, zgodnie z którym opracowanie lub zwielokrotnienie bazy 

nie wymaga zezwolenia autora bazy danych jedynie wówczas, gdy jest ono koniecz-

ne dla dost pu do bazy danych i normalnego korzystania z jej zawarto ci. Zasada 

ta dotyczy utworów (baz danych) ju  udost pnionych, np. na podstawie umowy li-

cencyjnej, i posiadaj cych legalnych u ytkowników. Normalne korzystanie nale y 

rozumie  w kontek cie art. 23 oraz zgodnie z zasadami dzia alno ci archiwów, jako 

korzystanie na w asny u ytek, w celach naukowych i dydaktycznych, bez odr bnego 

znaczenia ekonomicznego. Udost pnianie zbiorów innym, zagranicznym archiwom 

w celu dalszego rozpowszechniania nie stanowi typowego sposobu u ytkowania ma-

teria ów przez archiwa i nie spe nia przes anki normalnego korzystania. 

Dlatego nale y przyj , e w przypadku udost pnienia danych z bada  innej 

jednostce archiwalnej do dalszego udost pniania chodzi o korzystanie z utworu 

przekraczaj ce granice dozwolonego u ytku. Najlepszym rozwi zaniem wydaje 

si  uregulowanie przekazania zbioru do innego archiwum odr bn  umow . Nowa 

umowa licencyjna powinna zosta  zawarta mi dzy w a cicielem autorskich praw 

maj tkowych udzielaj cym licencji a kolejnym archiwum, w którym udost pnia-

ne by yby dane z bada . Drug  ewentualno ci  jest sformu owanie umowy mi dzy 

twórc  (badaczem) a pierwszym archiwum w taki sposób, aby pola dozwolonej eks-

ploatacji utworu by y zdeÞ niowane szerzej, tj. w sposób umo liwiaj cy przekazy-

wanie danych przez archiwum nie tylko dla indywidualnych potrzeb u ytkowników 

archiwum, ale równie  w celu dalszego udost pniania utworu przez u ytkowników 

archiwum b d cych innymi jednostkami archiwalnymi. 

Archiwizacja bada  socjologicznych a ochrona danych osobowych 

Zagadnienie ochrony danych osobowych podczas archiwizacji wyników bada  

naukowych wymaga rozstrzygni cia czterech g ównych kwestii. Po pierwsze, czy 

dane z bada  s  danymi osobowymi w wietle przepisów? Po drugie, czy umiesz-

czenie tych danych w archiwum jest przetwarzaniem danych osobowych? Po trzecie, 

czy ochrona danych dotyczy te  bada  sprzed 1998 roku (tj. sprzed wej cia w ycie 
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ustawy?). Wreszcie, czy uzyskanie zgody na przetwarzanie danych przez badacza 

zwalnia inne jednostki naukowe (np. archiwum) od konieczno ci powtórnego uzy-

skania zgody na wykorzystanie zebranych informacji? 

Rozwa aj c te kwestie, nale y odró ni  dane zbierane w badaniach ilo ciowych 

oraz jako ciowych. W literaturze podkre la si  swoisto  danych jako ciowych 

i specyÞ k  przestrzegania poufno ci i anonimowo ci rozmówców (Parry i Mauthner 

2004). W przypadku bada  ilo ciowych, archiwizacji podlegaj  zazwyczaj bazy za-

nonimizowanych danych, pozbawione podstawowych identyÞ kuj cych elementów 

takich jak imi , nazwisko czy adres. Wyj tkiem s  sonda owe badania panelowe, 

gdzie podczas kolejnych edycji wraca si  do tych samych respondentów; wówczas 

przechowywane s  równie  dane umo liwiaj ce ponowne dotarcie do tych osób. 

Bardziej skomplikowana jest kwestia bada  jako ciowych, gdzie archiwizowane s  

wypowiedzi i inne dokumenty skupiaj ce si  na jednostkowych charakterystykach 

poszczególnych rozmówców. Ta indywidualizacja jest niezb dna dla interpretacji 

danych, a jej zakres bywa zró nicowany. W takich przypadkach rozgraniczenie da-

nych osobowych oraz informacji nieb d cych danymi osobowymi w wietle ustawy 

wymaga znajomo ci przepisów i orzecznictwa s dów.

Sprawa uznania informacji za dane osobowe ma podstawowe znaczenie, poniewa  

w przypadku gromadzenia danych osobowych respondent lub rozmówca powinien 

wyrazi  zgod  na przechowywanie takich informacji czy ich opracowywanie. Zgoda 

nie mo e by  domniemana: je li kto  udzieli  wywiadu lub wzi  udzia  w badaniu 

ankietowym, nie mo na przez sam fakt uczestnictwa suponowa , e zgodzi  si  na 

przetwarzanie przez badaczy jego danych osobowych. Zgodnie z orzecznictwem Na-

czelnego S du Administracyjnego, „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi 

by  sformu owana w sposób wyra ny i jednoznaczny i wyró nia  si  spo ród innych 

pochodz cych od tej osoby informacji i o wiadcze . Nie mo e mie  ona charakteru 

abstrakcyjnego, lecz winna odnosi  si  do skonkretyzowanego stanu faktycznego, 

obejmuj c tylko okre lone dane oraz sprecyzowany sposób i cel ich przetwarzania” 

(wyrok z 11 IV 2003 r., sygn. II SA 3942/02). Ponadto wyra aj cy zgod  musi mie  

w momencie jej zawarcia wiadomo  tego, co kryje si  pod tym poj ciem. Wszyst-

kie aspekty udzielenia zgody musz  by  jasne dla podpisuj cego w momencie jej 

wyra ania (wyrok NSA w Warszawie z 4 IV 2003 r., sygn. II SA 2135/02). Warto jed-

nak przytoczy  pogl d doktryny, e niemo no  wyra enia zgody w sposób domnie-

many lub dorozumiany stanowi wynik zbyt restrykcyjnego podej cia ustawodawcy 

i nie znajduje umocowania w tre ci dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z 24.10.1995 roku w sprawie ochrony osób Þ zycznych w zakresie przetwarza-

nia danych osobowych oraz swobodnego przep ywu tych danych, która by a podsta-

w  polskiej ustawy o ochronie danych (Krzysztofek 2011). W zwi zku z tym zasadny 

jest de lege ferenda postulat, aby zgod  dorozumian  traktowa  na równi z wyra nie 

wyartyku owan . W takiej sytuacji samo udzielenie informacji w wywiadzie lub an-

kiecie mo na by by o przyjmowa  za domniemanie zgody na u ycie tych informacji 

w badaniach – co skróci oby biurokratyczne formalno ci zwi zane z badaniami. 

W obecnym stanie prawnym zgoda nie musi by  udzielona w formie pisem-

nej; skuteczne jest równie  o wiadczenie wyra one ustnie (np. podczas nagrania 
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wywiadu) lub w za po rednictwem poczty elektronicznej. Form  pisemn  musi mie  

jedynie zgoda na przetwarzanie danych wra liwych, o których b dzie szczegó owo 

mowa w dalszej cz ci artyku u. Jest ona o wiadczeniem odwo ywalnym, mo e by  

w ka dej chwili wycofana. Przetwarzanie danych stwarza te  obowi zki informacyj-

ne po stronie administratora (badacza). Zgodnie z art. 33, na wniosek osoby, której 

dane dotycz , administrator danych ma obowi zek, w terminie 30 dni, poinformo-

wa  o przys uguj cych jej prawach oraz powiadomi  o sposobach i zakresie prze-

twarzania jej danych osobowych. 

W przypadku danych osobowych ustawa przewiduje obowi zek rejestracji zbioru 

danych w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych (art. 40 uodo). 

Obowi zek rejestracji wyst puje bez wzgl du na liczb  podmiotów, których dane 

s  przetwarzane w konkretnym zbiorze. Nie jest istotne równie  to, czy i jak cz sto 

dane te ulegaj  zmianie – czy odnosz  si  one wci  do tej samej grupy osób, czy te  

podmioty, których dotycz  informacje zawarte w zbiorze, si  zmieniaj . Rejestracja 

jest konieczna zarówno w przypadku zbiorów ukierunkowanych na przetwarzanie 

danych z zamiarem udost pniania innym (np. u ytkownikom archiwum), jak i stwo-

rzonych wy cznie na potrzeby w asne, zarówno zbiorów gromadzonych dla celów 

prywatnych, jak te  publicznych (Sakowska-Bary a 2007). Wyj tkiem od obowi zku 

rejestracji jest przetwarzanie danych w celu przygotowania rozprawy wymaganej do 

uzyskania dyplomu uko czenia szko y wy szej lub stopnia naukowego. Doktoranci 

czy habilitanci s  zobowi zani do uzyskania zgody na przetwarzanie danych, ale nie 

musz  dokonywa  rejestracji zbioru. Stwarza to jednak konsekwencje prawne dla 

podmiotu archiwizuj cego badania. Je li w Archiwum sk adane s  badania wykona-

ne np. w ramach rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej – i zawieraj  identyÞ kuj ce 

badanych dane osobowe – Archiwum powinno dopilnowa  rejestracji takiego zbioru 

danych. 

Szczególne obostrzenia zosta y narzucone podmiotom przetwarzaj cym dane 

wra liwe. Do takich danych zalicza si  informacje na temat pochodzenia rasowego 

lub etnicznego, dane ujawniaj ce pogl dy polityczne, przekonania religijne lub Þ lo-

zoÞ czne, przynale no  wyznaniow , partyjn  lub zwi zkow , informacje o stanie 

zdrowia, kodzie genetycznym, na ogach lub yciu seksualnym oraz dane dotycz -

cych skaza , orzecze  o ukaraniu i mandatów karnych, a tak e innych orzecze  

wydanych w post powaniu s dowym lub administracyjnym. Co do zasady przetwa-

rzanie takich danych jest zabronione, ale ustawa przewiduje tu szereg wyj tków, 

umo liwiaj c zbieranie i opracowywanie takich informacji, mi dzy innymi, je li jest 

to niezb dne do prowadzenia bada  naukowych (art. 27 ust. 2 pkt 9). Zastrzega si  

jednak, e publikowanie wyników bada  naukowych nie mo e nast powa  w spo-

sób umo liwiaj cy identyÞ kacj  osób, których dane zosta y przetworzone. Ochronny 

cel tego przepisu zdaje si  wskazywa , e u yte w ustawie poj cie „publikowanie” 

obejmuje wszystkie sposoby rozpowszechniania danych do szerszej wiadomo ci. 

Dlatego nale y przyj , e udost pnianie danych w archiwum naukowym podle-

ga temu samemu ograniczeniu, co w przypadku publikowania wyników w pismach 

akademickich: tj. powinno nast powa  z zachowaniem zasady anonimowo ci osób 

bior cych udzia  w badaniu. 
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DeÞ nicji prawnej poj cia danych osobowych dostarcza art. 6 ust. 1 uodo: s  

to „wszelkie informacje dotycz ce zidentyÞ kowanej lub mo liwej do zidentyÞ -

kowania osoby Þ zycznej”. W ust pie 2 i 3 tego artyku u zostaje wyja nione, e 

osob  mo liw  do zidentyÞ kowania jest osoba, której to samo  mo na okre li  

bezpo rednio lub po rednio, w szczególno ci przez powo anie si  na numer iden-

tyÞ kacyjny albo jeden lub kilka specyÞ cznych czynników okre laj cych jej ce-

chy Þ zyczne, Þ zjologiczne, umys owe, ekonomiczne, kulturowe lub spo eczne. 

Informacji nie uwa a si  za umo liwiaj c  okre lenie to samo ci osoby, je eli 

wymaga oby to nadmiernych kosztów, czasu lub dzia a . Ta ostatnia przes anka 

„nadmierno ci” kosztów, czasu lub dzia a  jest klauzul  generaln : ma charakter 

celowo niedookre lony i jej znaczenie nale y interpretowa  na gruncie konkretne-

go przypadku (Wujczyk 2012). 

Interpretacji tego przepisu dokona  Naczelny S d Administracyjny w Warszawie 

w wyroku z 18 XI 2009 r. (sygn. I OSK 667/09). W tym orzeczeniu dane osobowe 

zosta y opisane jako zespó  wiadomo ci (komunikatów) o konkretnym cz owieku na 

tyle zintegrowany, e pozwala na jego zindywidualizowanie. Wed ug NSA, zestaw 

ten obejmuje co najmniej informacje niezb dne do identyÞ kacji (imi , nazwisko, 

miejsce zamieszkania), jednak e do tego si  nie ogranicza, bowiem mieszcz  si  

w nim równie  dalsze informacje, wzmacniaj ce stopie  identyÞ kacji. Do informacji 

takich z pewno ci  nale  zdj cia osoby Þ zycznej, chocia by wykonane w przesz o-

ci, umo liwiaj ce jej identyÞ kacj .

Interpretacja NSA stanowi pomocny punkt wyj cia do ustalania kategorii danych 

identyÞ kuj cych osob , jednak nie wyczerpuje wyja nienia „danych wzmacniaj -

cych identyÞ kacj ”. Wydaje si , e w praktyce na podstawie art. 6 mo na wyró ni  

dane osobowe bezpo rednio identyÞ kuj ce jak  osob  (przede wszystkim imi , na-

zwisko, miejsce zamieszkania, PESEL) oraz dane osobowe prowadz ce po rednio 

do jej identyÞ kacji. Ta druga kategoria przysparza wi cej problemów interpretacyj-

nych. Informacje z drugiej kategorii s  obj te przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych tylko wówczas, je li na ich podstawie mo na ustali  informacje z pierw-

szej kategorii, tj. bezpo rednio ods aniaj ce to samo . W wi kszo ci przypadków 

takie informacje, nawet zestawione razem – przyk adowo, dotycz ce wzrostu i wagi, 

wykszta cenia, zarobków, historii zawodowej, wykonywanej pracy – nie naruszaj  

anonimowo ci badanego. Oznacza to, e zazwyczaj niemo liwe lub trudne jest usta-

lenie na ich podstawie to samo ci, imienia i nazwiska danej osoby. Jednak w szcze-

gólnych przypadkach, gdy opisywana cecha respondenta czy rozmówcy jest bardzo 

rzadka lub unikatowa (np. wykonywany zawód: Prezydent RP), mo e ona prowadzi  

do identyÞ kacji. Wówczas uzyskanie zgody na gromadzenie i opracowywanie da-

nych staje si  obowi zkowe mimo nieprzetwarzania imienia i nazwiska takiej osoby 

badanej. 

Podobne stanowisko wyrazi  Naczelny S d Administracyjny, który w orzeczeniu 

z 19 maja 2011 roku (sygn. I OSK 1086/10) stwierdzi , e za osob  mo liw  do zi-

dentyÞ kowania uwa ana jest osoba, której to samo  mo na okre li  bezpo rednio 

lub po rednio. Z kolei informacji nie uwa a si  za umo liwiaj c  okre lenie to sa-

mo ci osoby, je eli wymaga oby to nadmiernych kosztów, czasu lub dzia a . S d, 
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argumentuj c a contrario uzna , e informacje, które bez nadzwyczajnego wysi ku, 

bez nieproporcjonalnie du ych nak adów daj  si  „powi za ” z okre lon  osob , 

zw aszcza przy wykorzystaniu atwo osi galnych róde  powszechnie dost pnych, 

równie  zas uguj  na zaliczenie ich do kategorii danych osobowych.

O tym, czy informacja stanowi „dane osobowe” chronione przez uodo – decyduje 

mo liwo  identyÞ kacji osoby Þ zycznej, której dane dotycz . Ochronie ustawowej 

podlegaj  zarówno dane dotycz ce osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziem-

ców, je li s  przetwarzane przez podmioty maj ce siedzib  lub miejsce zamieszkania 

na terytorium RP (Barta 2011). Ustawowe kryteria stopnia anonimizacji danych, tj. 

tego, jak szczegó owe mia yby by  informacje o osobie, aby zosta y uznane za dane 

osobowe chronione ustaw  – nie s  do ko ca jasne. W przypadkach granicznych 

konieczne jest dokonanie indywidualnej oceny. W orzecznictwie za dane osobowe 

bezpo rednio umo liwiaj ce identyÞ kacj  (oprócz imienia, nazwiska, PESEL) uzna-

wano: numery ksi g wieczystych (wyrok Wojewódzkiego S du Administracyjne-

go w Gliwicach z dnia 28 pa dziernika 2010 r., sygn. II SA/Gl 668/10), informa-

cj  o posiadaniu konta bankowego przez zindywidualizowan  osob  (wyrok NSA 

w Warszawie z 24 II 2011 r., sygn. OSK 653/10), wizerunek, imi  i nazwisko na 

portalu internetowym w postaci zdj cia sprzed 30 lat (wyrok WSA w Warszawie z 3 

III 2009, II SA/Wa 1495/08), fotograÞ  ze skopiowanego dowodu to samo ci (wy-

rok Naczelnego S du Administracyjnego w Warszawie, z 7 listopada 2003 r., sygn. II 

SA 1432/02), numer telefonu i adres poczty elektronicznej (wyrok WSA w Krakowie 

z 11 X 2013, sygn. II SA/Kr 682/ 13). Z drugiej strony, samo imi  i nazwisko bez 

dodatkowych informacji nie zawsze stanowi dane osobowe w rozumieniu ustawy, 

zw aszcza je li jest ono szeroko rozpowszechnione w ród ludno ci (wyrok NSA 

w Warszawie z dnia 28 stycznia 2008 r., sygn. I OSK 1365/06). Z kolei w przypadku 

informacji prowadz cych po rednio do ustalenia to samo ci, interpretacja jest du o 

w sza; przyjmuje si , e o potencjalnej mo liwo ci identyÞ kacji powinno rozstrzy-

ga  zrozumienie informacji przez przeci tnego odbiorc  (Monarcha-Matlak 2008; 

Sibiga 2003). 

W doktrynie przyjmuje si  ponadto, e dla oceny, czy okre lona informacja 

stanowi „dane osobowe”, oboj tny jest jej sposób wyra enia (przekazania). Mo e 

by  ona zatem uzewn trzniona s owem, d wi kiem, obrazem (np. jako fotograÞ a, 

zdj cie rentgenowskie), w tym te  obrazem ruchomym, nagraniem audiowizualnym; 

mo e te  przybiera  form  zapisu informatycznego (Barta 2011). W kontek cie ar-

chiwizacji materia ów z bada , zawieraj cych cz sto dokumentacj  fotograÞ czn , 

warto zauwa y , e ochron  wizerunku (tj. podobizn z formie rysunku czy zdj cia) 

wzmacniaj  dodatkowo przepisy prawo autorskiego. Zgodnie z nimi rozpowszech-

nianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej (art. 81 ust. 1 upa-

ipp). Wyj tkiem s  przedstawienia osób znanych albo takie, na których dana osoba 

stanowi jedynie element akcydentalny, szczegó  wi kszej ca o ci – zgromadzenia, 

krajobrazu czy publicznej imprezy (art. 81 ust. 2). 

Drug  podstawow  kwesti  jest deÞ nicja poj cia przetwarzania danych osobo-

wych. Znajduje si  ona w art. 7 ust. 2 omawianej ustawy. S  to jakiekolwiek czyn-

no ci wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przecho-
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wywanie, opracowywanie, zmienianie, udost pnianie i usuwanie, w szczególno ci 

te operacje, które przeprowadza si  w systemach informatycznych. Katalog zawarty 

w art. 7 ust. 2 nie jest wyczerpuj cy, przetwarzaniem mog  by  równie  inne czyn-

no ci; wa ne, by dotyczy y danych osobowych. Dzia alno  naukowego archiwum 

danych socjologicznych obejmuje zatem ró ne formy przetwarzania danych: za-

równo ich zbieranie i przechowywanie, jak i udost pnianie innym podmiotom (ba-

daczom). SpecyÞ czn  i w pewnym sensie uprzywilejowan  form  przetwarzania 

danych jest ich usuwanie: nie wymaga ono zgody osób, których dane s  usuwane. 

Anonimizacja otrzymanych zbiorów, dokonywana przez archiwa danych socjolo-

gicznych w celu uniemo liwienia identyÞ kacji uczestników badania, mimo e sta-

nowi przetwarzanie danych, nie wymaga zgody podmiotów których dane s  w ten 

sposób opracowywane. 

W kontek cie dzia alno ci archiwów naukowych nale y rozró ni  sytuacj  prze-

twarzania danych osobowych przed 1998 rokiem oraz po 1998 roku. Cezur  czaso-

w  wyznacza data wej cia w ycie ustawy o ochronie danych osobowych (nast pi o 

to sze  miesi cy po jej og oszeniu dnia 29 sierpnia 1997). Wiele archiwizowanych 

materia ów socjologicznych zawiera materia y z bada  prowadzonych w latach 

osiemdziesi tych, siedemdziesi tych czy jeszcze wcze niej, zatem to zagadnienie 

ma szczególne znaczenie. Dane uzyskane w badaniach prowadzonych przed 1998 

rokiem nie zawieraj  zgód badanych na przetwarzanie ich danych, poniewa  nie ist-

nia  wówczas taki prawny obowi zek, a badacze mogli zbiera  informacje o respon-

dentach i rozmówcach bez formalnie wyra onego przyzwolenia. Jednak w sytuacji, 

gdy wyniki tych bada  s  sk adane do archiwum, powinna by  uzyskana zgoda 

od badanych. Zezwolenie takie jest wymagane, je li respondenci czy rozmówcy 

nadal yj ; ochrona danych osobowych nie dotyczy osób zmar ych (por. Barta 

2011; Szewc 1999; Stryja i Stryja 1999). Dokonywana archiwizacja jest nowym, 

niezale nym przetworzeniem danych osobowych, które nast puje ju  po wej ciu 

w ycie ustawy, w dodatku jest to przetworzenie dokonane przez inny podmiot – 

Archiwum. W wietle prowadzonych wcze niej rozwa a  trzeba jednak uzna , e 

istniej  wyj tki, w których zdobycie takiej zgody nie jest konieczne. Pierwszym jest 

anonimizacja zbioru, omówiona wcze niej i niewymagaj cy zgody badanych. Po 

drugie, je li zbiór nie zawiera imion i nazwisk badanych lub innych bezpo rednio 

identyÞ kuj cych oznacze , a tak e w ka dej sytuacji braku mo liwo ci ustalenia 

to samo ci (imienia, nazwiska, adresu) respondentów czy rozmówców archiwizo-

wanego badania, nale y przyj , e archiwizowane dane osobowe nie pozwalaj  na 

zidentyÞ kowanie opisywanej osoby – a tym samym nie s  danymi obj tymi ochron  

omawianej ustawy. 

Kolejn  okoliczno ci  wymagaj c  rozwa enia jest sytuacja, w której prowadz -

cy badanie uzyska  zgod  na przetwarzanie danych osobowych, a nast pnie udost p-

nia te dane w archiwum. Dotyczy to zatem zbiorów danych, które zosta y zebrane 

przez inny podmiot, a archiwum dokonuje ich przetwarzania wtórnie, po raz kolejny. 

Przepis ustawy o ochronie danych wydaje si  tu korzystny dla jednostek naukowych, 

w tym archiwów badawczych. Sytuacj  tak  reguluje art. 25 uodo, przewiduj cy e 

w przypadku zbierania danych osobowych nie od osoby, której one dotycz , admi-
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nistrator danych musi poinformowa  osoby, których dane s  przetwarzane o swoim 

adresie, celu i zakresie zbierania danych, ródle tych danych, mo liwo ci dost pu 

do danych i ich poprawiania. Stosowanie tego przepisu jest jednak wy czone, je li 

dane te s  niezb dne do bada  naukowych, dydaktycznych, historycznych, staty-

stycznych lub badania opinii publicznej, ich przetwarzanie nie narusza praw lub wol-

no ci osoby, której dane dotycz , a spe nienie powy szych wymaga  wymaga oby 

nadmiernych nak adów lub zagra a oby realizacji celu badania. 

Tre  tego przepisu implikuje, e archiwizacja danych naukowych nie wymaga 

odr bnej zgody badanych pod warunkiem, e badacz pierwotnie uzyska  tak  zgod  

na gromadzenie informacji. Nale y jednak mie  równie  na uwadze Kodeks Etyki 

Socjologa, który sygnalizuje potrzeb  pe nego informowania badanych o wykorzy-

stywaniu ich danych. W rozdziale „Relacje z uczestnikami bada ” (punkt 11) KES 

stanowi, e w przypadku zaistnienia prawdopodobie stwa, e z danych badawczych 

b d  korzysta  równie  inni badacze, nale y poinformowa  o tym badanych oraz 

uzyska  ich zgod  na to. Dodatkowo, w punkcie 9 KES stwierdza, e udzia  w ba-

daniach socjologicznych powinien opiera  si  na dobrowolnej i wiadomej zgodzie 

badanych, a badacz jest zobowi zany wyja ni  w sposób przyst pny i zrozumia y, 

czego dotyczy badanie, kto je prowadzi oraz w jaki sposób zostan  upowszechnione 

oraz wykorzystane jego wyniki. Oba te zalecenia odnie  mo na mi dzy innymi 

w a nie do dzia alno ci archiwów naukowych ukierunkowanych na udost pnianie 

materia u badawczego innym naukowcom. Z drugiej strony, KES uznaje, e udo-

st pnianie zebranych danych (procedur, materia ów) innym badaczom – za po red-

nictwem archiwów i innych baz danych – stanowi zawodow  powinno  socjologów 

(punkt 38). 

Z uwagi na brak prawnego obowi zku informowania badanych o przetwarzaniu 

danych przez Archiwum, ale te  na tre  przepisów kodeksu etycznego obowi zuj -

cego socjologów, satysfakcjonuj cym rozwi zaniem wydaje si  uzyskiwanie zgody 

na archiwizacj  danych podczas przeprowadzania wywiadów, tj. przez pierwotnego 

badacza. Udzielenie przez rozmówców zgody na udost pnienie danych na potrzeby 

badania nie zawsze oznacza, e godz  si  oni równie  na archiwizacj  zebranych 

materia ów w celu ich wykorzystania przez innych badaczy. W zwi zku z tym celo-

we mo e by  zastosowanie w badaniach dwóch rodzajów formularzy: dotycz cego 

zgody na przetwarzanie danych osobowych lub udzia  w badaniu oraz dotycz cego 

zgody na archiwizacj  danych w celach dalszych bada  naukowych. 

Takie warunki dotycz  bada , które nie zawieraj  danych osobowych uczest-

ników. Równie  w takich przypadkach istotne jest uzyskanie (pisemnej lub ustnej) 

zgody na archiwizacj . Zgodnie bowiem z regulacjami KES, mo liwo  zidenty-

Þ kowania uczestnika badania nie stanowi kryterium, które decyduje o stosowaniu 

lub niestosowaniu zasad etycznych. W tym sensie Kodeks Etyki Socjologa stawia 

badaczom wymagania dalej id ce ni  obowi zuj ce przepisy prawa. Obejmuje nie 

tylko badanych podaj cych imi , nazwisko i inne identyÞ kuj ce dane, ale równie  

osoby, których personalia zostaj  ukryte, a dane zbierane w badaniu nie umo liwiaj  

ustalenia to samo ci. Odnosi si  nie tylko do jednostek, ale równie  do zbiorowo ci, 

takich jak rodzina, spo eczno  pewnej miejscowo ci czy grupa etniczna. 
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Co wi cej, nawet uzyskanie od uczestników badania zgody na przetwarzanie 

danych nie zwalnia socjologa z etycznej odpowiedzialno ci za konsekwencje pro-

wadzonych bada  odczuwalne w yciu badanych jednostek i zbiorowo ci, równie  

te wynikaj ce z nieprawid owo ci przy archiwizacji. Zgodnie z punktem 13 KES, 

badacze spo eczni powinni bra  po uwag , jakie skutki mo e nie  ze sob  wyko-

nywana przez nich praca. Je li jest to mo liwe, powinni d y  do przewidywania 

i zabezpieczania uczestników badania przed szkodliwymi konsekwencjami realizo-

wanych projektów. KES wyra nie stwierdza, e z powy szego obowi zku nie zwal-

nia socjologów zgoda udzielona przez uczestników badania. Zagadnienia te wi  

si  z przewidzian  w art. 23 i 24 kodeksu cywilnego ochron  dóbr osobistych (takich 

jak np. wolno , cze , swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, 

prawo do prywatno ci, wi  rodzinna, pami  o osobie zmar ej), dotycz c  równie  

uczestników bada  naukowych. Ta tematyka – z uwagi na obszerno  – wymaga aby 

oddzielnego naukowego opracowania. Warto jednak zaznaczy , e równie  w odnie-

sieniu do tej kwestii zauwa alne jest zró nicowanie norm wynikaj cych z przepisów 

prawa i etyki zawodowej. W wietle prawa cywilnego, wiadomie udzielona zgoda 

na udzia  w badaniu oraz na opracowywanie danych przez badacza i ich archiwizacj  

mo e wy cza  ochron  dóbr osobistych, takich jak prawo do prywatno ci2. 

Podsumowanie 

W procesie archiwizacji naukowych danych socjologicznych pojawia si  kwestia 

praw autorskich i ich przestrzegania. Konieczno  uzyskania zgody w a ciciela praw 

autorskich na udost pnienie bada  przez archiwum wi e si  z przestrzeganiem praw 

dwojakiego rodzaju: osobistych oraz maj tkowych. W przypadku wspó autorstwa na-

le y uzyska  zgod  wszystkich wspó autorów. Wspó autorstwo (tak jak i autorstwo) 

utworu wymaga jednak pewnego wartego odnotowania, twórczego i indywidualnego 

wk adu pracy w zawarto  i realizacj  projektu badawczego – natomiast nie s  obj te 

prawami autorskimi odkrycia, idee, procedury, metody i zasady dzia ania. Warto pod-

kre li , e cz  najwa niejszych przepisów dotycz cych praw autorskich (mi dzy 

innymi te ustalaj ce, jakiemu podmiotowi przys uguj  autorskie prawa maj tkowe) 

2 Przyjmuje si , e udzielenie zgody na naruszenie dóbr osobistych (np. zgody na przeprowadze-

nie zabiegu lekarskiego, który narusza dobro osobiste w postaci zdrowia) wy cza bezprawno  ta-

kiego naruszenia, ale z zastrze eniem uchylenia skuteczno ci takiej zgody w niektórych przypadkach 

(np. wyrok S du Najwy szego z 19 X 1989 r., sygn.. II CR 419/89). Istnienia zgody ani jej zakresu 

nie domniemywa si ; podmiot, któremu zarzuca si  naruszenie dóbr osobistych innej osoby, ma obo-

wi zek dowiedzenia, e uzyska  zgod  uprawnionego, np. na upublicznianie informacji dotycz cej 

jego ycia prywatnego lub rozpowszechnianie wizerunku (wyrok S du Najwy szego z 20 V 2004 r., 

sygn.. II CK 330/03). Tym samym udzielenie wiadomej zgody zazwyczaj wy cza mo liwo  -

dania zado uczynienia, odszkodowania lub zaniechania tego naruszenia. Jednak przyzwolenie roz-

mówców czy respondentów na udzia  w badaniu czy archiwizacj  wyników powinno by  udzielane 

z pe n  wiadomo ci  zakresu tematycznego, jakiego dotyczy badanie, oraz ze zrozumieniem, jakie 

grupy odbiorców b d  mia y dost p do informacji o uczestniku badania. Zasady te dotycz  badanych 

mo liwych do zidentyÞ kowania, nie za  zanonimizowanych danych niemo liwych do po czenia 

z konkretn  osob . 
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to normy dyspozytywne, czyli takie, których zastosowanie mo e by  wy czone wol  

stron. Dlatego podczas ustalania podmiotu kompetentnego do zawarcia umowy licen-

cyjnej z archiwum naukowym, nale y bra  pod uwag  umowy o prac  oraz umowy 

o prowadzenie projektów badawczych zawierane przez pracowników naukowych 

i zawarte w nich postanowienia dotycz ce autorskich praw maj tkowych. 

Drug  istotn  kwesti  prawn , dotycz c  ju  nie tyle praw badacza, ile upraw-

nie  uczestnika badania, jest ochrona identyÞ kuj cych danych. Ustawa o ochronie 

danych osobowych stwarza obowi zki wobec uczestników bada  socjologicznych, 

które musz  by  przestrzegane zarówno przez badaczy, jak i przez archiwum gro-

madz ce materia y z bada . Ochrona danych osobowych ogranicza si  jednak do 

informacji identyÞ kuj cych respondentów i rozmówców: imienia, nazwiska, miejsca 

zamieszkania, numerów PESEL, kont bankowych czy podpisanych imiennie zdj . 

W odniesieniu do innych danych mo liwo  identyÞ kacji uczestników bada  jest 

bardzo rzadka i dotyczy wyj tkowych przypadków danych tak charakterystycznych 

oraz szczegó owych, e umo liwia yby identyÞ kacj  respondenta czy rozmówcy 

przez przeci tnego odbiorc . Je li zebrane materia y dotycz ce uczestników bada  

nie spe niaj  przes anek ustawowej deÞ nicji danych osobowych, uzyskiwanie zgody 

na wykorzystywanie tych danych nie jest konieczne. 

W przypadku bada  zawieraj cych dane osobowe, prowadzonych przed 1998 

rokiem, pojawia si  konieczno  uzyskania zgody na archiwizacj  materia u i jego 

wykorzystanie przez innych badaczy. Przed wej ciem w ycie ustawy o ochronie 

danych badacze nie uzyskiwali takiej zgody w czasie bada  i archiwizacja stano-

wi pierwsze przetworzenie danych w okresie obowi zywania ustawy, a tym samym 

uczestnicy bada  powinni wyrazi  na nie zgod . Z kolei w przypadku archiwizo-

wania bada , podczas których uzyskiwano zgod  uczestników na przetwarzanie in-

formacji o nich, ustawa nie przewiduje prawnego obowi zku uzyskiwania odr bnej 

zgody przez archiwum naukowe. Jednak w wietle norm etycznych obowi zuj cych 

socjologów, a tak e w kontek cie postaw prezentowanych przez uczestników bada , 

warto uzyskiwa  takie zgody na archiwizacj  podczas przeprowadzania wywiadów 

i bada  terenowych3. 
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Legal and Ethical Aspects of Archiving Sociological Data

Summary

The subject of this article are obligations and rights deÞ ned in the legal and ethical dimension, 

associated with the conducting and archiving sociological research data (both qualitative and 

quantitative). The text contains the analysis and interpretation of the binding provisions from 

the Act of the Protection of Personal Data and the Copyright and Neighbouring Rights Act. 

These regulations deÞ ne the way of conducting sociological research and archiving its results. 

They also outline entitlements of researchers and participants of the research. The article also 

compares the provisions and standards imposed by the legal acts and the Ethical Code of 

a Sociologist, emphasizing the differences between the two orders and ascertaining that the 

latter type of regulations imposes higher requirements, at least in some aspects. 

Key words: archiving social data; protection of personal data; copyright.


