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Prawne uregulowania obowiązujące przedsiębiorstwa 
w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz skutki ich 
naruszenia

Streszczenie

Scharakteryzowano akty prawne dotyczące ochrony informacji, obowiązujące przedsiębiorstwa. 
Przeprowadzono badania aktów prawnych celem określenia odpowiedzialności i obowiązków przed-
siębiorców przetwarzających informacje chronione na podstawie przepisów prawa. Podjęto próbę 
określenia działań niezbędnych do zaimplementowania w przedsiębiorstwach dokumentacji dotyczą-
cej ochrony informacji prawnie chronionych oraz próbę przedstawiania skutków dla przedsiębiorstwa 
spowodowanych niewłaściwą ochroną tych informacji.

Słowa kluczowe: informacja, ochrona informacji, przetwarzanie informacji, ochrona prawna.

Kody JEL: D82, L53, P42

Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój nowych technologii i społeczeństwa informacyjnego wymusił na 
przedsiębiorstwach stosowanie oraz wprowadzanie technicznych i organizacyjnych rozwiązań 
w zakresie bezpieczeństwa informacji. Przepisy prawa międzynarodowego zobligowały rząd 
państwa polskiego do prac nad aktami prawnymi mającymi na celu zapewnienie informacjom 
ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zagwarantowanie właściwego przetwarzania, prze-
chowywania i przesyłania oraz określenie zasad zbierania różnych kategorii informacji.

Polskie prawodawstwo musi respektować szereg aktów prawa międzynarodowego, 
w szczególności unijnego. Dlatego nie ma jednej ustawy obejmującej wszystkie wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa informacji. Taki stan rzeczy powoduje, że każdy przedsiębiorca 
powinien przeanalizować ustawy i rozporządzenia do przestrzegania których jest zobligo-
wany przepisami prawa.

Prawne uregulowania w zakresie bezpieczeństwa informacji – 
w świetle prawa krajowego

Poniżej przedstawiono obowiązujące w polskim prawodawstwie wybrane akty prawne 
dotyczące ochrony informacji i mogące mieć zastosowanie w przedsiębiorstwach. Lista ta 
jest niekompletna, gdyż zależy od specyfiki branży, w której przedsiębiorstwa funkcjonuje: 
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 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona 2 kwietnia 1997 r.,
 - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
 - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 - ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 - ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
 - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych,
 - ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
 - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instru-

mentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
 - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
 - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 - ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe,
 - ustawia z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
 - ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 - ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym,
 - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Obowiązujące w Polsce akty prawne mają swoją podstawę w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., która zawiera przepisy nakazujące rozwinięcie problematyki 
ochrony informacji w ustawodawstwie zwykłym, zarówno w tematyce ochrony życia pry-
watnego, w tym sytuacji majątkowej (art. 47 Konstytucji), jak i prawa zachowania w ta-
jemnicy informacji dotyczących własnej osoby (art. 51), rozwiniętego obecnie w ustawie  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także zasady ochrony konstytucyjnych 
wolności i praw (art. 31), ochrony tajemnicy komunikowania się, czyli dostępu poszczegól-
nych podmiotów do określonych informacji (art. 49). 

Kolejnym ważnym aktem jest ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych. Uzyskanie przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. wymusiło 
wprowadzenie zmian w ustawie o ochronie danych osobowych, dostosowujących ją m.in. 
do przepisów konwencji nr 108 i dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Większość przedsiębiorstw przetwarza dane osobowe – pracowników, klientów oraz do-
stawców. Wiele z tych przedsiębiorstw nie ma jednak pewności co do zgodności swojego 
postępowania z przepisami prawa. Nawet te, które dysponują odpowiednimi środkami tech-
nicznymi do prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych, robią to w niewłaściwy spo-
sób lub bez odpowiedniej dokumentacji, ponieważ brakuje im wiedzy o zasadach ochrony 
danych (Łuczak, Tyburski 2010, s. 46).
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Obowiązki polskich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe, wynikające 
z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczą:
 - legalności wykorzystywania danych – przetwarzanie danych przez administratora (organ, 

jednostka decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych) powinno 
odbywać się z zachowaniem przynajmniej jednej z przesłanek legalności przetwarza-
nia, np.: zgoda osoby, której dane dotyczą, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących 
jej danych; niezbędność realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikające-
go z przepisu prawa; niezbędność przetwarzania danych w celu wykonania określonych 
prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego itp. (art. 23). Spełnienie jednego 
z powyższych warunków (art. 23 ust. 1) jest wystarczające, by dane osobowe można było 
udostępnić (Barta et al., 2007, s. 433);

 - obowiązku informacyjnego – określonego w art. 24 (gdy dane osobowe są zbierane bez-
pośrednio od osoby, której dotyczą) i art. 25 (w przypadku gromadzenia danych osobo-
wych ze źródeł pośrednich, nie wprost od osoby, której dotyczą); na podstawie uzyska-
nych informacji zainteresowany podejmuje decyzję co do udostępnienia danych;

 - rejestracji zbiorów danych – zgodnie z art. 40 ustawy administrator danych jest obo-
wiązany zgłosić zbiór danych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, 
z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 43 ust.1.
Przedsiębiorstwa zobowiązane są wprowadzić odpowiednie rozwiązania techniczno-orga-

nizacyjne w celu zminimalizowania ryzyka przetwarzania danych osobowych. Zasadniczym 
problemem polskich przedsiębiorstw jest słabe przygotowanie pracowników w zakresie 
ochrony danych osobowych. Przyczyną jest m.in. brak profesjonalnych szkoleń w przed-
miotowym zakresie. Tezę tę potwierdzają wnioski zawarte w sprawozdaniu Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych za 2006 rok, zebrane przez inspektorów GIODO 
w trakcie przeprowadzonych kontroli w podmiotach należących do sektora „przedsiębior-
stwa” w latach 2004–2006. Analizując wyniki przeprowadzonych kontroli, stwierdzono, że 
kontrolowane przedsiębiorstwa miały najwięcej problemów z prawidłowym wykonaniem 
podstawowych obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. 
Uchybienia w tym zakresie dotyczyły w szczególności: niedopełnienia obowiązku infor-
macyjnego wobec osób, których dane dotyczą (wynikającego z art. 24 ust. 1); niezgłosze-
nia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych prowadzonych 
zbiorów danych (np. zbioru danych klientów); zbierania danych w szerszym zakresie niż 
wynika to z przepisów (art. 22 par. 1, 4, 21 Kodeksu pracy), danych osobowych pracow-
ników (m.in. nazwisko rodowe matki) i kandydatów do pracy (m.in. stan cywilny); bra-
ku polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym 
do przetwarzania danych osobowych lub braku w ww. dokumentach wszystkich wymaga-
nych informacji (określonych w art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
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powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych) (Sprawozdania 2011). Podstawowym założeniem ustawy o ochronie danych 
osobowych jest przyznanie każdej jednostce prawa do ochrony informacji jej dotyczących. 
Nadal jednak liczne instytucje żądają od swych klientów rozmaitych danych oraz ewiden-
cjonują je w różny sposób, nie mając w istocie do tego prawa (Barczak, Sydoruk 2003,  
s. 62). 

Na uwagę zasługuje kontrola przeprowadzona przez GIODO w jednym ze średnich 
przedsiębiorstw marketingowych. Wykazała ona m.in., że osoby, których dane dotyczą, 
w celu udziału w loterii organizowanej przez ten podmiot, wypełniały formularz rejestra-
cyjny i składały oświadczenie, w treści którego zawarta była zgoda na przetwarzanie da-
nych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych 
drogą elektroniczną. Generalny Inspektor uznał, że zawarcie zgód na przetwarzanie danych 
osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą 
elektroniczną w treści jednego oświadczenia, bez jednoczesnego zapewnienia możliwości 
wyboru, oznaczało, że osoba, której dane dotyczyły, nie miała swobody w dysponowaniu 
swoimi danymi osobowymi, a w szczególności swobody w wyborze celów, w których jej 
dane miały być przetwarzane. Wprawdzie – jak ustalono – po kliknięciu w odnośnik „Pełna 
treść zgód: kliknij tutaj” znajdujący się w treści informacji dostępnej pod formularzem re-
jestracyjnym, otwierało się okno z czterema odrębnymi oświadczeniami o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie było pewności, czy każda osoba, która 
wypełniała formularz rejestracyjny, kliknie na ten właśnie odnośnik. Nie można więc było 
uznać, że w ten sposób administrator danych zapewnił swobodę wyboru celów przetwarzania 
danych osobowych przez osoby, których one dotyczą. Niezbędne było bowiem umożliwie-
nie swobodnego wyrażenia woli w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych, np. przez 
zapewnienie opcjonalności w klauzuli zgody już przy pierwszym oświadczeniu odnoszącym 
się do wyrażania zgody na przetwarzanie danych, w szczególności wówczas, gdy dane te 
miały być przetwarzane w różnych celach. W związku z powyższym ustaleniem, wszczęte 
zostało wobec kontrolowanego postępowanie administracyjne. W odpowiedzi administra-
tor danych (przedsiębiorstwo) poinformował GIODO o zamieszczeniu bezpośrednio pod 
formularzem rejestracyjnym odrębnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, tak aby osobie składającej te oświadczenia zapewnić swobodę wyboru 
(Sprawozdanie 2012, s. 51).

W przedsiębiorstwach, w których zasady ochrony danych osobowych nie są przestrze-
gane, powstaje ryzyko związane m.in. z utratą kluczowych klientów, którzy wolą powierzyć 
swoje dane firmom kompetentnym i działającym zgodnie z przepisami prawa – brak zaufa-
nia klientów powoduje straty finansowe.

Dla praktyki życia gospodarczego najistotniejsze znaczenie ma bez wątpienia ustawa 
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wprowadzająca pojęcie ta-
jemnicy przedsiębiorstwa. W Polsce często możemy spotkać się z określeniem tajemnica 
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handlowa, warto jednak zaznaczyć, że taka tajemnica nie występuje w krajowym ustawo-
dawstwie. Jest za to tajemnica przedsiębiorstwa, która obejmuje swoim zakresem również 
tajemnicę handlową. Tego terminu przedsiębiorstwa chętnie używają w sytuacji, gdy nie 
chcą ujawnić np. w mediach danych dotyczących swojej działalności. Ustawa o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji jest szczególną konstrukcją prawną, bowiem ochrona infor-
macji nie jest narzucona przez prawo, a zależy wyłącznie od woli przedsiębiorcy. Ustawa  
ta stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzy-
stanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od 
osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża istotnym interesom przedsiębiorcy. Przepis ten sto-
suje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub inne-
go stosunku prawnego przez okres 3 lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej 
albo ustał stan tajemnicy. Nie stosuje się go jednak wobec osoby, która nabyła informację 
stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa od nieuprawnionego posiadacza w dobrej wierze, 
na podstawie odpłatnej czynności prawnej. Sąd może jednak zobowiązać nabywcę takiej 
informacji do zapłaty stosownego wynagrodzenia za korzystanie z nich, nie dłużej jednak 
niż do ustania stanu tajemnicy (Aleksandrowicz 2010, s. 28). Bardzo często przedsiębior-
stwa przy opracowywaniu klauzul poufności dotyczących zawieranych umów, postępowa-
nia ofertowego, negocjacji, współpracy handlowej odwołują się do przepisów tej ustawy. 
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć nieujawnione publicznie informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadają-
ce wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania 
ich w poufności. Tajemnica przedsiębiorstwa powinna służyć ochronie jego ważnych inte-
resów, w szczególności wówczas, gdy nie są one chronione przepisami dotyczącymi innych 
tajemnic (np. tajemnica bankowa, tajemnica państwowa i służbowa). Ustawa o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, podobnie jak większość innych ustaw, przewidując ochronę okre-
ślonych informacji, nie zawiera żadnej regulacji, która wskazywałaby na sposób ich ochro-
ny. Przedsiębiorstwa samodzielnie muszą podjąć odpowiednie środki i wskazać właściwe 
sposoby ochrony, dostosowując je do specyfiki swojej działalności. Prowadząc interesy, 
tworzą i gromadzą olbrzymią ilość informacji, która jest krytycznym elementem sukcesu 
przedsięwzięcia oraz prawnie zastrzeżoną własnością firmy. Środki organizacyjne ochrony 
informacji stosowane zarówno przez jednostki z sektora publicznego, jak i prywatnego, 
w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, polegają przede wszystkim na: 
 - dopuszczeniu pracownika do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa po 

nawiązaniu stosunku pracy (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, staż, praktyka zawo-
dowa), przeszkoleniu z zakresu organizacji ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz 
podpisaniu przez niego oświadczenia o zachowaniu tajemnicy;

 - zapoznaniu pracownika z rodzajami informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa;
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 - przestrzeganiu procedur ochronnych przewidzianych przez regulacje wewnętrzne, 
w szczególności dotyczących wytwarzania, klasyfikacji, ewidencjonowania, obiegu, ar-
chiwizowania i niszczenia dokumentów zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa; 

 - ograniczaniu liczby osób mających dostęp do informacji (pracownik ma dostęp tylko do 
tych informacji, które są mu niezbędne do realizowania obowiązków służbowych);

 - kształtowaniu poczucia odpowiedzialności pracowników za ochronę informacji objętych 
tajemnicą przedsiębiorstwa oraz nawyków stosowania zabezpieczeń;

 - przechowywaniu i zabezpieczaniu dokumentów zawierających informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w sposób gwarantujący zachowanie poufności informacji 
zawartych w tych dokumentach;

 - przestrzeganiu zasad dostępu i przekazywania informacji odbiorcom zewnętrznym;
 - wprowadzaniu do umów z kontrahentami zapisów zobowiązujących do nieujawniania 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Umiejętność korzystania z instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa przez polskich przed-

siębiorców w sposób istotny mogłaby wpłynąć nie tylko na ochronę ich indywidualnych 
interesów, ale także na pozycję ekonomiczną Polski na świecie. Należy bowiem uwzględnić, 
że szpiegostwo gospodarcze, w tym także między państwami będącymi formalnie sojuszni-
kami, stanowi istotną część działalności wywiadowczej (M. Taradejna, R. Taradejna 2003, 
s. 31). 

Tajemnica przedsiębiorstwa ma najbardziej powszechny charakter w życiu gospodar-
czym, gdyż dotyczy wszystkich przedsiębiorstw w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego: 
zarówno przedsiębiorstw prowadzonych przez spółkę prawa handlowego (spółki akcyjne, 
z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, komandytowe), przez fundacje, stowarzyszenia, 
izby gospodarcze, inne organizacje podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców), organi-
zacje pracodawców, związki zawodowe, spółdzielnie, partie polityczne, przedsiębiorstwa 
państwowe, jak też przez różne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości praw-
nej (np. zakłady budżetowe i spółki cywilne), a także przez osoby fizyczne (ustawa z dnia  
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

Warto przypomnieć, że w polskim prawodawstwie występuje pojęcie tajemnicy pra-
codawcy, czyli pracownicza powinność zachowania w tajemnicy nieobjętych ochroną na 
podstawie odrębnych przepisów, informacji związanych z działalnością pracodawcy, w tym 
technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych, których ujawnienie może 
narazić pracodawcę na szkodę (art. 100 par. 2 pkt 4 Kodeksu pracy). Powyższa definicja 
dotyczy podstawowej postaci tajemnicy pracodawcy. 

W przypadku dostępu do ważnych informacji pracownik ma do czynienia z kwalifiko-
waną postacią tajemnicy, która obowiązuje także po ustaniu stosunku pracy (art. 101 par. 1 
Kodeksu pracy). Informacja chroniona na zasadzie tajemnicy pracodawcy musi być zwią-
zana z działalnością pracodawcy, niekoniecznie działalnością gospodarczą, grą konkuren-

Zeszyty-naukowe-35_2014.indd   104 2014-09-23   14:56:07



JOWITA SOBCZAK 105

cyjną czy rywalizacją na rynku. Prawo powyższe przewiduje ochronę informacji istotnych 
z punktu widzenia majątkowych interesów przedsiębiorstwa oraz niewchodzących w zakres 
informacji, które stanowią element wiedzy ogólnej, wykształcenia czy kwalifikacji pracow-
nika lub jego umiejętności czy zainteresowań.

Kolejny akt prawny to ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Jest 
dokumentem precyzującym okoliczności ograniczenia prawa do informacji o działalności 
organów władzy publicznej; zastąpił ustawę z 21 stycznia 1999 r. o ochronie informacji 
niejawnych. Nowa ustawa wprowadza zmiany przede wszystkim w zakresie przedmiotu 
ustawy, a także w obszarze definicji informacji niejawnych oraz okresu ochrony tych infor-
macji. Utrzymując dotychczasowe klauzule tajności, zrezygnowano z podziału informacji 
niejawnych na tajemnicę służbową i państwową oraz wykazów tych informacji jako za-
łącznika do ustawy. Bez wątpienia nowe definicje informacji niejawnych mogą wywoływać 
wiele wątpliwości zarówno u pracowników jednostek będących podmiotami ustawy, jak 
też u przedstawicieli środowisk (np. dziennikarskich, organizacji pozarządowych), których 
problem dotyczy w sposób pośredni. Zastrzeżenia, na które zwracano uwagę już na eta-
pie przekazania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów projektu ustawy do konsultacji 
międzyresortowych, sprowadzają się głównie do tego, że przyznawanie klauzuli tajności 
materiałom wyłącznie na podstawie mało precyzyjnej definicji ustawowej utrudni właściwe 
klasyfikowanie informacji niejawnych oraz spowoduje, że tym samym informacjom w po-
szczególnych jednostkach organizacyjnych będą nadawane różne klauzule tajności (Smykla 
2011, s. 120). Według twórców nowa ustawa jest korzystniejsza z budżetowego punktu wi-
dzenia, gdyż obniża koszty związane z jej wprowadzeniem w organizacjach. Ponadto nie 
zawiera katalogu informacji niejawnych o klauzuli: tajne i ściśle tajne, co powoduje, że kie-
rujący przedsiębiorstwem samodzielnie decydują, czy będą przetwarzać takie informacje, 
czy też nie (Pytlakowski 2010, s. 34). Z uwagi na wyjątkowy charakter ograniczeń wprowa-
dzonych przez nową ustawę nie należy jej przepisów interpretować „rozszerzająco”, a wręcz 
przeciwnie – „zawężająco” (przepisy mają także zastosowanie do przedsiębiorców). Ustawa 
o ochronie informacji niejawnych opiera ochronę informacji niejawnych na następujących 
założeniach: 
 - informacje niejawne są chronione od momentu wytworzenia przez czas określony 

w ustawie, uzależniony od treści informacji i przyznanej jej klauzuli tajności,
 - informacje niejawne muszą być wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przeka-

zywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie, co jest zapew-
nione przez stosowanie właściwych środków ochrony fizycznej,

 - informacje niejawne mogą być udostępniane w zakresie niezbędnym do wykonania pra-
cy (służby, zlecenia, umowy lub zadania) wyłącznie osobie uprawnionej (posiadającej 
stosowne poświadczenie bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji niejawnej 
o określonej klauzuli tajności) i przeszkolonej w zakresie ochrony informacji niejaw-
nych.
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Ustawa dzieli informacje niejawne pod względem rodzaju klauzuli tajności na: zastrze-
żone, poufne, tajne, ściśle tajne. 

Informacje zastrzeżone to takie, którym nie nadano wyższej klauzuli tajności, a ich 
ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej 
lub inne jednostki organizacyjne zadań w zakresie m.in. obrony narodowej, polityki 
zagranicznej, wymiaru sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych Polski. Informacje 
poufne to takie, których nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Polski, bowiem 
utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę porządku 
publicznego, bezpieczeństwo obywateli lub ściganie sprawców przestępstw kryminalnych 
i przestępstw skarbowych oraz organom wymiaru sprawiedliwości. Informacje tajne to 
takie, których nieuprawnione ujawnienie spowoduje poważną szkodę dla Rzeczypospolitej 
Polskiej przez to, że:
1. uniemożliwi realizację zadań związanych z ochroną suwerenności lub porządku konsty-

tucyjnego RP,
2. pogorszy stosunki RP z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi,
3. zakłóci przygotowania obronne państwa lub funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP,
4. utrudni wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub ścigania sprawców zbrodni przez służby lub 
instytucje do tego uprawnione,

5. w istotny sposób zakłóci funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
6. przyniesie dużą stratę w interesach ekonomicznych RP.

Informacje o klauzuli „ściśle tajne” to takie, których nieuprawnione ujawnienie spowo-
duje wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że:
1. zagrozi jej niepodległości, suwerenności lub integralności terytorialnej,
2. zagrozi jej bezpieczeństwu wewnętrznemu lub porządkowi konstytucyjnemu,
3. zagrozi jej sojuszom lub pozycji międzynarodowej,
4. osłabi jej gotowość obronną,
5. doprowadzi lub przyczyni się do identyfikacji funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracow-

ników służb odpowiedzialnych za realizację zadań wywiadu lub kontrwywiadu, którzy 
wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, jeżeli zagrozi to bezpieczeństwu wy-
konywanych czynności lub może doprowadzić do identyfikacji osób udzielających im 
pomocy w tym zakresie,

6. zagrozi lub przyczyni się do zagrożenia życia lub zdrowia funkcjonariuszy, żołnierzy lub 
pracowników, którzy wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze lub osób udziela-
jących im pomocy w tym zakresie,

7. zagrozi lub przyczyni się do zagrożenia życia lub zdrowia świadków koronnych lub 
osób dla nich najbliższych albo świadków, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555 z późn. zm.), 
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lub osób dla nich najbliższych (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych 
z dnia 5 sierpnia 2010 roku).

Środki organizacyjne podejmowane przez przedsiębiorstwa w zakresie ochrony informa-
cji niejawnych w myśl przywołanej ustawy, to przede wszystkim wyznaczenie pełnomoc-
nika ds. ochrony informacji niejawnych, który organizuje i ustanawia regulacje dotyczące 
ochrony informacji niejawnych w przedsiębiorstwie, zgodnie z przepisami określonymi 
w ustawie.

Z kolei ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości nakłada obowiązki i wymogi 
w zakresie bezpieczeństwa informacji na osoby prowadzące księgi rachunkowe z wykorzy-
staniem systemów informatycznych. Szczególny nacisk położony jest na bezpieczeństwo 
danych. Dodatkowo zrównana jest w niej moc dowodowa zapisu elektronicznego z zapisem 
tradycyjnym (Łuczak, Tyburski 2010, s. 47). 

Artykuł 71 ustawy określa, że przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu kom-
putera ochrona danych powinna polegać na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników 
danych, na doborze odpowiednich środków ochrony zewnętrznej, na systematycznym two-
rzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na nośnikach komputerowych, pod 
warunkiem zapewnienia trwałości zapisu informacji systemu rachunkowości, przez czas 
nie krótszy niż wymagany do przechowywania ksiąg rachunkowych oraz na zapewnieniu 
ochrony programów komputerowych i danych systemu informatycznego rachunkowości, 
przez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych chroniących 
przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem.

Ustawa o rachunkowości określa zasady dotyczące użycia systemów informatycznych 
w rachunkowości w zakresie:
 - technologii przetwarzania,
 - opisu zawartości systemu informatycznego wraz z elementami funkcjonalnymi,
 - zabezpieczenia zasobów informacyjnych rachunkowości. 

Kolejnym aktem prawnym traktującym o ochronie informacji jest ustawa z 29 sierp-
nia 1997 r. Ordynacja podatkowa, a w szczególności dział VII. Zapisano w niej m.in., że 
tajemnicę skarbową stanowią indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych do-
kumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów, w tym również przez 
przedsiębiorstwa. Tajemnicą skarbową objęte są także dane zawarte w informacjach podat-
kowych przekazywanych organom podatkowym przez inne podmioty, aktach dokumentują-
cych czynności sprawdzające, aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz 
aktach spraw karnych skarbowych. 

Kwestie dotyczące własności przemysłowej w Polsce zostały unormowane w ustawie 
z 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej. Ustawa obejmuje cały obszar 
własności przemysłowej, w tym regulacje dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, 
wzorów przemysłowych, projektów racjonalizatorskich, znaków towarowych, oznaczeń 
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geograficznych oraz topografii układów scalonych, w tym również regulacje dotyczące ich 
ochrony. Poza jej zakresem pozostają jedynie przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
cji, które zostały unormowane w ustawie z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji oraz przepisy regulujące działalność zawodową w zakresie ochrony własności 
przemysłowej zawarte w ustawie z 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. 

Przedsiębiorcy, którzy nie chcą, aby ich logo, wynalazek lub znak towarowy były wy-
korzystywane przez inne podmioty, powinni zarejestrować je w Urzędzie Patentowym. 
Niestety duża część polskich przedsiębiorstw tego nie czyni. 

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo własności przemysłowej wynalazek dokonany przez oby-
watela polskiego może być uznany za tajny, jeżeli dotyczy obronności lub bezpieczeństwa 
państwa. Wynalazkami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa są w szczególności środki tech-
niczne stosowane przez służby państwowe uprawnione do wykonywania czynności operacyj-
no-rozpoznawczych, a także różne rodzaje wyposażenia i sprzętu oraz sposoby ich wykorzy-
stania przez te służby. Zgłoszenia wynalazku tajnego w Urzędzie Patentowym można dokonać 
tylko w celu zastrzeżenia pierwszeństwa do uzyskania patentu w okresie, w jakim pozostaje on 
tajny. W innym przypadku Urząd Patentowy nie rozpatruje tego zgłoszenia.

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek tajny zgłoszony w Urzędzie Patentowym 
w celu zastrzeżenia pierwszeństwa przechodzi, za odszkodowaniem, na Skarb Państwa re-
prezentowany odpowiednio przez ministra właściwego do spraw obrony narodowej, mini-
stra właściwego do spraw wewnętrznych lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
O tym, że wynalazek przestaje być tajnym, decydują osoby sprawujące wyżej wymienione 
funkcje. Na wniosek właściwego organu Urząd Patentowy wszczyna albo wznawia postę-
powanie o udzielenie patentu, jeżeli nie upłynął okres 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku  
(M. Taradejna, R. Taradejna 2003, s. 59-60). Rada Ministrów została zobowiązana do okre-
ślenia, w drodze rozporządzenia, rodzajów wynalazków dotyczących obronności lub bez-
pieczeństwa państwa oraz trybu postępowania z takimi wynalazkami, zarówno przed stwier-
dzeniem przez właściwy organ, czy są to wynalazki tajne, jak też po wydaniu postanowienia 
o ich tajności (rozporządzenie Rady Ministrów z 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków 
i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa).

Przywołana ustawa wspomaga rozwój gospodarczy oraz ochronę interesów i praw twór-
ców. Przyznając określonym podmiotom czasową wyłączność gospodarczego korzystania 
z chronionych dóbr, daje im tym samym możliwość wykorzystania ich w celach zarobko-
wych, a przez to zachęca do prac nad innowacjami i do ich finansowania. Ustawa reguluje 
także prawa twórców dóbr intelektualnych oraz prawa i obowiązki podmiotów gospodar-
czych organizujących prace twórcze i zapewniających niezbędne do tego środki materialne, 
w szczególności finansowe. Często przedsiębiorstwa rezygnują z zastrzegania w Urzędzie 
Patentowym praw wyłącznych, kierując się przeświadczeniem, że koszty takiej ochrony 
byłyby wyższe niż potencjalne zyski, jakie uzyskałyby na wdrożonych rozwiązaniach czy 
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wykreowanej marce produktu. W rzeczywistości jednak warto się zastanowić nad tym roz-
wiązaniem, bowiem koszty poniesionych zgłoszeń i ochrony przynoszą wymierne korzyści 
w działalności firmy, do których należy chociażby:
 - zwiększenie aktywów przedsiębiorstwa o wartość majątkowych praw wyłącznych,
 - możliwość rozporządzania takim prawem,
 - skuteczniejsza ochrona przed nieuczciwą konkurencją,
 - wzrost renomy i prestiżu firmy, postrzeganie jej jako przedsiębiorstwa nowoczesnego, 

dbającego o własność intelektualną swoich zasobów.
Kolejnym aktem prawnym jest ustawa z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów. Stanowi ona, że w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (postępowania wyjaśniającego lub antymonopolowego) przed-
siębiorcy lub związki przedsiębiorców są obowiązani do udzielenia wszelkich koniecznych 
informacji na żądanie Prezesa Urzędu (art. 45 ust. 1). Informacje uzyskane przez pracowni-
ków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w toku postępowania podlegają ochro-
nie na podstawie przepisów ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
(art. 63 ust. 1). Przepisu tego nie stosuje się do informacji powszechnie dostępnych, infor-
macji o wszczęciu postępowania oraz informacji o wydaniu decyzji kończących postępowa-
nie (art. 63 ust. 2). Pracownicy urzędu zobowiązani są do ochrony tajemnicy przedsiębior-
stwa, jak również innych podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów prawa, 
o których powzięli wiadomość w toku postępowania. 

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w zależności od rodzaju prowadzonej działalności jest 
obwarowane przepisami prawa dotyczącymi specyfiki ich funkcjonowania. 

Odpowiedzialność za naruszenie bezpieczeństwa informacji

Przedsiębiorstwa oraz pracownicy w nich zatrudnieni, którzy mają styczność z informa-
cjami chronionymi, zobowiązani są do zachowania ich w tajemnicy. Ujawnienie informacji 
o działalności przedsiębiorstwa czy bazy danych z danymi osobowymi klientów niesie za 
sobą poważne skutki np. dla istnienia firmy lub w postaci naruszenia dóbr osobistych osób, 
których dane zostały ujawnione. 

Odpowiedzialność za naruszenie bezpieczeństwa informacji wynika z poszczególnych 
ustaw dotyczących ich ochrony. W szczególności należy wymienić tu ustawę o ochronie 
danych osobowych, która od art. 49 do art. 54 zawiera przepisy karne.

Przepisy karne przywołanej ustawy możemy pogrupować ze względu na zakres odpo-
wiedzialności:
1. Przetwarzanie danych przez nieuprawnione osoby
 - art. 49 przywołanej ustawy w par. 1 stanowi o karze za przetwarzanie danych osobo-

wych w zbiorze bez prawa przetwarzania tych danych. Odpowiedzialność za naruszenie 
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przepisów tego artykułu ponosi administrator danych (przedsiębiorstwo). Kara, jaka zo-
stała określona za takie działania, to: grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie 
wolności do lat 2. Natomiast w par. 2 przytoczonego artykułu jest mowa o karze 3 lat 
pozbawienia wolności za przetwarzanie danych osobowych wrażliwych1 w zbiorze bez 
prawa przetwarzania tych danych;

 - Ustawa stanowi, że kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, do których przetwarzania 
nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.
Przez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 

osobowych, tj.: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udo-
stępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informa-
tycznych. Natomiast przez usuwanie danych rozumie się zniszczenie danych osobowych lub 
taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.
2. Udostępnienie danych osobom nieuprawnionym
 - ustawa stanowi, że administrator danych osobowych lub osoba odpowiedzialna za za-

chowanie ich w tajemnicy (Jędruszczak, Nowakowski 2011, s. 88) ponosi karę grzywny, 
karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności za udostępnianie danych osobo-
wych lub umożliwianie dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Jeśli zaś sprawca 
działa nieumyślnie, to podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do roku.

3. Naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych
 - zgodnie z art. 52 ustawy jeśli administrator danych osobowych lub osoba zobowiązana 

do zachowania ich w tajemnicy narusza – choćby nieumyślnie – obowiązek zabezpiecze-
nia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Przestępstwo, o którym mowa powyżej, może popełnić każda osoba, na której ciąży obo-

wiązek zabezpieczenia danych osobowych przed ich zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Będzie to w szczególności osoba fizyczna występująca 
w roli administratora danych albo przetwarzającego.

Zachowanie sprawcy przestępstwa określonego w art. 52 polega na samym naruszeniu 
obowiązku zabezpieczenia danych przed ich zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszko-
dzeniem lub zniszczeniem, bez względu na to, czy dane osobowe zostały zabrane przez 
osobę nieuprawnioną, uszkodzone czy też zniszczone (Drozd 2007, s. 324).

1  Zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych za dane wrażliwe uważa się dane ujawniające pochodzenie rasowe 
lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, 
jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń 
o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
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4.  Niezgłoszenie danych do rejestru 
 - administrator danych zobowiązany jest zgłosić do rejestracji zbiór danych przetwarzany 

w swojej jednostce, jeżeli tak wynika z przepisów ustawy. W przypadku niewywiązania 
się z tego obowiązku podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku.

5. Niedopełnienie obowiązku poinformowania
 - art. 54 ustawy określa, że jeśli podmiot, który administruje danymi osobowymi, nie do-

pełni obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub prze-
kazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej 
w niniejszej ustawie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku. Przestępstwo określone w tym artykule może popełnić jedynie admi-
nistrator danych (np. przedsiębiorstwo). Zachowanie sprawcy polega na niedopełnieniu 
obowiązku powiadomienia wynikającego z art. 24 i 25 lub obowiązków informacyjnych 
ciążących na administratorze danych na podstawie art. 32. Znamiona przestępstwa zo-
staną wypełnione także wtedy, gdy wymienione obowiązki zostaną zrealizowane tylko 
częściowo (Barta et al., 2007, s. 564).

6. Udaremnienia wykonania czynności kontrolnych
 - Podmioty, które uniemożliwiają wykonanie czynności kontrolnych przez inspektorów 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, podlegają grzywnie, karze ogra-
niczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Odpowiedzialność karną na podstawie przepisów przywołanej ustawy ponoszą zawsze 

osoby fizyczne, którym ta odpowiedzialność została przypisana zgodnie z zasadami prawa 
karnego materialnego i procesowego. 

Kolejnym aktem prawnym określającym sankcje karne za przestępstwa związane z bez-
pieczeństwem informacji jest Kodeks karny, który w rozdziale XXXIII „Przestępstwa prze-
ciwko ochronie informacji” określa sankcje za naruszenie ich bezpieczeństwa.

Art. 267 k.k. stanowi, że kto bez uprawnienia uzyskuje informacje nie dla niego prze-
znaczoną, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do przewodu służącego do przeka-
zywania informacji lub przełamując elektroniczne, magnetyczne albo inne szczególne jej 
zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 2. Takiej samej karze podlega również osoba lub podmiot, który w celu uzyskania 
informacji zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym 
urządzeniem specjalnym.

Kolejny artykuł Kodeksu karnego (art. 268) określa, że osoba lub podmiot, który nie jest 
uprawniony, a niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny 
sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podle-
ga grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli czyn 
określony powyżej dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych, sprawca podlega 

Zeszyty-naukowe-35_2014.indd   111 2014-09-23   14:56:07



112 PRAWNE UREGULOWANIA OBOWIĄZUJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA...

karze pozbawienia wolności do lat 3. Dodatkowo w art. 268a ustanowiono, że jeśli osoba lub 
podmiot nie będąc uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do 
danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne 
przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. 

Kodeks karny określa również sankcje za naruszenie informacji niejawnych w rozumie-
niu ustawy o ochronie informacji niejawnych. Zgodnie z art. 265 osoba lub podmiot, który 
wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje niejawne o klauzuli „tajne” lub „ściśle 
tajne”, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli informację ujaw-
niono osobie działającej w imieniu lub na rzecz podmiotu zagranicznego, sprawca podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli dokonano nieumyślnego ujawnie-
nia ww. informacji, z którą osoba zapoznała się w związku z pełnieniem funkcji publicznej 
lub otrzymanym upoważnieniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do roku. 

Natomiast art. 266 Kodeksu karnego stanowi, że kto wbrew przepisom ustawy lub przy-
jętemu na siebie zobowiązaniu ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się 
w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, go-
spodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2. Artykuł 266 ma również zastosowanie do informacji niejawnych oznaczo-
nych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”.

Przedsiębiorstwa, aby uniknąć omówionych powyżej sankcji, powinny dążyć do budo-
wania i podnoszenia świadomości u swoich pracowników w tym zakresie.

Podsumowanie 

Podsumowując należy zauważyć, że epoka globalnego przedsiębiorstwa i niczym nie-
ograniczonego dostępu do wielu informacji uniemożliwia przedsiębiorstwu osiągnięcie 
sukcesu bez zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych, co najmniej takich jak 
Internet lub poczta elektroniczna. Stwarza to jednak dogodne warunki dla działalności prze-
stępczej. Pojawiające się nowe rozwiązania z jednej strony wspomagają procesy podejmo-
wania decyzji na różnych szczeblach zarządzania organizacją, z drugiej zaś niosą ze sobą 
nowe niebezpieczeństwa i mogą naruszać zarówno zasoby osobowe, jak i materialne, finan-
sowe, informacyjne itp. Zagrożenia wynikające z zastosowania tych narzędzi wymuszają 
wprowadzenie odpowiednich rozwiązań chroniących informacje (technicznych i organiza-
cyjnych), dostosowanych do specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Współczesna nauka 
i praktyka prawna muszą radzić sobie z problemami wynikającymi z zastosowania techno-
logii informacyjnych, z prawem do informacji i wreszcie ochroną informacji. Techniczne 
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i organizacyjne rozwiązania ochrony informacji są natomiast ściśle związane z wymogami 
ustanowionymi przez obowiązujące w danym kraju przepisy prawa.

Przedsiębiorstwa w celu uniknięcia omówionych w artykule sankcji, powinny zapoznać 
się z treścią stosownych przepisów i bezwzględnie ich przestrzegać. Powinny mieć także 
świadomość, jakie skutki może przynieść ich nieprzestrzeganie. 
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Legal Regulations Obligatory for Enterprises as Regards Information 
Security and Consequences of Breach Thereof

Summary

The author characterised the legal acts concerning information protection obligatory for enter-
prises. There were carried out surveys of legal acts to determine the responsibility and duties of 
the entrepreneurs processing information protected pursuant to the provisions of law. The author 
undertook an attempt to determine the actions indispensable for implementation at enterprises of the 
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documentation concerning protection of legally protected information as well as an attempt to present 
the consequences for the enterprise caused by improper protection of that information.

Key words: information, information protection, information processing, legal protection.
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