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W ramach realizacji zadania „Wybrane dobre praktyki w zakresie usług elektronicznych” przeprowadzone zostały kwerendy naukowe, owocem których zostały przygotowane artykuły dotyczące różnych obszarów działalności gospodarczej i nie tylko.
Prace objęły zagadnienia wprowadzające do roli dobrych praktyk, nadto poruszona została tematyka ochrony prywatności w usługach geolokalizacyjnych oraz tematyka tajemnic zawodowych wybranych korporacji, w świetle norm etyki zawodowej. W kolejnej części opracowane zostało, jakże istotne w dobie społeczeństwa informacyjnego,
zagadnienie dobrych praktyk w zakresie dostępu do Internetu i korzystania z usług internetowych. Zdaniem autorów, by w sposób bardziej przystępny dla czytelnika zaprezentować koncept i znaczenie dobrych praktyk, należy wskazać przykładowe wzorce
praktyk – regulaminów. Wzory stanowią integralną część opracowania i mają charakter praktyczny.
Na wstępie znajduje się opracowanie związane z dobrymi praktykami w kontekście odpowiedzialności biznesu. Jak zauważyła autorka, wyzwania, przed którymi stoją
współczesne przedsiębiorstwa, a także rządy poszczególnych krajów, pokazują, że nie
można rozwijać gospodarki bez rozwoju społecznego i troski o środowisko. Dla stabilnej i bezpiecznej przyszłości konieczny jest rozwój zrównoważony. Komisja Europejska
w ramach Strategii Europa 2020 definiuje go jako: budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny
i oszczędny, ochronę środowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zapobieganie utracie bioróżnorodności, wykorzystanie pierwszoplanowej pozycji Europy do opracowania nowych, przyjaznych dla środowiska technologii i metod
produkcji, wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych, wykorzystanie sieci obejmujących całą Unię Europejską do zapewnienia dodatkowej przewagi
rynkowej firmom europejskim (zwłaszcza małym przedsiębiorstwom produkcyjnym),
poprawienie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza w odniesieniu do
małych i średnich przedsiębiorstw oraz pomaganie konsumentom w dokonywaniu
świadomych wyborów. Konieczność dążenia do realizacji zrównoważonego rozwoju
sprawia, że we współczesnej gospodarce rynkowej coraz większą rolę przypisuje się
etycznym regulacjom w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zrozumiano, że obecnie funkcjonowanie biznesu nie opiera się tylko na maksymalizacji zysku, ale także
na podejmowaniu działań mających poprawić jakość środowiska naturalnego i życia
wszystkich grup interesu. Celem opracowania jest przedstawienie pojęcia społecznej
odpowiedzialności biznesu, stosowania etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej,
co może być uznane za element samoregulacji tej działalności, a także pojęcia kodek-
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sów dobrych praktyk i ich przykładów. Artykuł stanowi jedynie wprowadzenie do zagadnień korzystania z dobrych praktyk w różnego rodzaju działalności podejmowanej
przez rozmaite podmioty. Zawiera on także przegląd niektórych inicjatyw związanych
z wdrażaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz raportów oceniających
postępy w tej dziedzinie.
Dalej zaprezentowano wyniki badań nad kodeksami dobrych praktyk w krajach
o systemach common law – na przykładzie brytyjskich standardów w zakresie konsultacji społecznych. Celem tego opracowania jest przedstawienie zagadnienia związanego
ze stosowaniem kodeksów dobrych praktyk w kraju o systemie common law, jakim jest
Wielka Brytania. Wybrano omówienie kodeksu dobrych praktyk w zakresie procesu
tworzenia prawa z udziałem podmiotów pozarządowych, jako mającego duże znaczenie dla realizacji projektu „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”. Końcowa część opracowania zawiera wnioski dla Polski, natomiast odrębne opracowanie – „Dobre praktyki w zakresie konsultacji publicznych,
wynikające z wzorców brytyjskich” zawiera zestaw dobrych praktyk w postaci skodyfikowanej.
W drugim rozdziale dotyczącym ochrony prywatności w usługach geolokalizacyjnych, opracowano zagadnienie unijnych ram ochrony prywatności w kontekście
zagrożeń związanych z korzystaniem z usług geolokalizacyjnych. Jest to niezmiernie
istotne zagadnienie, gdyż w związku z szybkim rozwojem technologicznym zaobserwować można wzrost roli, wartości, a w konsekwencji także popularności i dostępności
usług opartych na geolokalizacji, co – warto dodać – jest następstwem wzrostu liczby
użytkowników korzystających z sieci internetowej w szczególności za pomocą smartfonów i tabletów. Gdy informacja zawiera element geograficzny jej wartość wzrasta. Ma
to szczególnie duże znaczenie przy procesach biznesowych związanych z pozyskiwaniem konsumentów, rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, ale
nie tylko.
Dalej zaprezentowano temat geolokalizacji za pomocą urządzeń mobilnych w świetle ochrony danych osobowych. Aplikacje mobilne zazwyczaj nie określają jednoznacznie sposobu pozyskiwania danych geolokalizacyjnych, poprzestając jedynie na ogólnym
zarysowaniu potencjalnych źródeł (GPS, adres IP, dane sieci WiFi lub dane stacji sieci
komórkowych). Korzyści z geolokalizacji odnoszą się bezpośrednio do osoby, której te
dane dotyczą, stąd niemały stopień upowszechnienia rozwiązań z tego zakresu, jak też
nierzadko problem w wyważeniu pozytywnych i negatywnych aspektów ich stosowania. Są to przydatne usługi dostarczane użytkownikowi na smartfona, najczęściej bezpłatnie, w postaci informacji o nasileniu ruchu komunikacyjnego, „tłoku” w ogólnodostępnych lokalach (sklepach i restauracjach), pogodzie w danym miejscu, ale też obiektach, a nawet ludziach będących w pobliżu. Informacje te dostarczana są samoistnie
(bezobsługowo), czyli nie wymagają podejmowania przez użytkownika żadnych czynności. Regulacje prawne chronią przed rozsyłaniem spamu (niezamówionej informacji
handlowej), przeciwdziałają naruszeniom prywatności, czy szerzej ujmując, nieuprawnionemu przetwarzaniu danych osobowych. Zasadnicza moc tej ochrony kończy się
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jednak najczęściej wraz z wyrażeniem zgody na taką ingerencję. Późniejsza ochrona
często jest iluzoryczna, ponieważ łatwemu złożeniu oświadczenia o zgodzie faktycznie nie towarzyszy równie prosty mechanizm pozwalający na kontrolę zdarzeń zachodzących po udzieleniu zgody. Niekorzystnym rozwiązaniem jest ogólny charakter treści oświadczenia o wyrażeniu zgody. Taka zgoda nie ma charakteru ukierunkowanego
i jednostkowego, czyli nie dotyczy pojedynczej operacji na danych, lecz nieograniczoną
ilość operacji tego samego typu, przy czym nawet sam typ danych nie musi być ściśle
określony (poza ustawowym zakresem czynności, których dotyczyć ma zgoda).
Kolejną częścią prac badawczych było opracowanie dotyczące dobrych praktyk organów administracji publicznej w dostępie do geoinformacji w świetle ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Proces udostępniania danych przestrzennych,
o których stanowi ustawodawca na gruncie uregulowań ustawy z 4.3.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej stanowi odzwierciedlenie rozwijającego się współcześnie prawa jednostki do geoinformacji. Stanowi ono fragment ogólnie rozumianego
prawa do informacji i jednocześnie ze względu na zawartość merytoryczną przysługującego każdemu uprawnienia do informacji o środowisku. Chodzi w tym wypadku o dostępność do istniejących zasobów informacyjnych odnoszących się do obiektów topograficznych oraz zjawisk, zdarzeń, sytuacji, faktów i procesów, które pozostają z nimi
w nierozerwalnym związku. Z punktu widzenia procedury udostępniania danych przestrzennych, zasadnicze znaczenie posiada kwestia utrzymywania przez wyróżnione powyżej podmioty, sieci usług wchodzących w zakres infrastruktury, a odnoszących się do
zbiorów i danych przestrzennych. Na tej płaszczyźnie dopuszczalnym staje się przeprowadzenie ogólnej charakterystyki procedury upubliczniania niniejszych danych, z jednoczesnym uwypukleniem zespołu dobrych praktyk występujących po stronie organów administracji publicznej. Analizując bowiem zawartość art. 9 ust. 2 InfPrzestrzU,
możliwym staje się wyodrębnienie zasady powszechności oraz zasady elektronicznego
dostępu. Odnosząc się w pierwszej kolejności do kwestii powszechności usług danych
przestrzennych, trzeba wskazać, że podlega ona interpretacji przy użyciu dwojakiego
punktu widzenia. Od strony bowiem ściśle podmiotowej kształtuje otwartość katalogu podmiotów, które są legitymowane do korzystania z ich funkcjonalności, a tym
samym z zasobów informacyjnych, jakie pozostają z nimi w bezpośrednim związku.
Z kolei z przedmiotowego punktu widzenia należy zwrócić uwagę na zawartość art. 11
ust. 1 i 2 InfPrzestrzU. Na jego bowiem gruncie ustawodawca dokonuje zestawienia powszechnego dostępu do usług z wprowadzeniem ograniczenia „transparentności” danych przestrzennych, które ze względu na przywołaną przez ustawodawcę niejawność
informacji może przybierać postać ograniczenia zupełnego, bo dotyczącego wszystkich
usług (ust. 1), bądź też częściowego tak jak to ma miejsce w świetle ust. 2 przywołanej
powyżej regulacji. Przechodząc zaś do kwestii elektronicznego charakteru danych przestrzennych, warto odnieść się do zawartości art. 4 ust. 1 pkt. 2 InfPrzestrzU, na gruncie to którego ustawodawca dokonuje przedmiotowego określenia zakresu obowiązywania omawianego ustawodawstwa. Jak wskazuje: uregulowania InfPrzestrzU odnoszą
się do informacji przestrzennych o środowisku, które występują w postaci elektronicz-
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nej. Natomiast o elektronicznym charakterze udostępnienia przedmiotowych informacji świadczy wspomniany już uprzednio art. 9 ust. 2 InfPrzestrzU. Wskazuje on
jednoznacznie, że usługi danych przestrzennych są powszechnie dostępne za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. W tym miejscu warto dokonać podkreślenia, że
zarówno istnienie elektronicznej formy danych przestrzennych, jak i możliwości elektronicznego zapoznawania się z ich treścią jest wyrazem postępującego procesu informatyzacji administracji publicznej i stanowi odpowiedź na oczekiwania współczesnego
społeczeństwa – społeczeństwa informacyjnego. Przy okazji omawiania zagadnienia
elektronicznego udostępnienia danych przestrzennych i powszechności usług do nich
się odnoszących, nie sposób nie zwrócić uwagi na kwestię ograniczonej bezpłatności ich
realizacji. Co istotne posłużenie się w tym wypadku określeniem wskazującym na fakt
istnienia ograniczonej bezpłatności nie ma charakteru przypadkowego. Samo zaś ograniczenie opiera się w tym wypadku na ustawowym określeniu zakresu jego obowiązywania. W myśl art. 12 ust. 1 InfPrzestrzU zapewniony dostęp ma charakter powszechny
i nieodpłatny, ale owa powszechność oraz bezpłatność występuje wyłącznie w zakresie
usługi wyszukiwania i przeglądania danych przestrzennych.
Następnie omówiony został niemiecki kodeks ochrony danych osobowych w usługach danych przestrzennych. Niemiecki kodeks ochrony danych osobowych w usługach danych przestrzennych, jest „samozobowiązaniem” do przestrzegania określonych w nim zasad i reguł postępowania, przez przedsiębiorstwa-sygnatariuszy. Stanowi
rodzaj „kodeksu dobrych praktyk”, w odniesieniu przede wszystkim do ochrony danych osobowych w usługach przedstawiających panoramiczne obrazy ulic. Jest przykładem „aktu prawnego” ukazującego zarówno zalety (elastyczność regulacji – sposobność szybkiego dostosowania do zmieniających się standardów oraz pojawiających się
nowych możliwości technicznych), jak i wady (niejasności terminologiczne oraz niemożność rozstrzygania o prawach podmiotów uprawnionych) przyjętego rozwiązania.
W dalszej części opracowania omówiono dobre praktyki w zakresie tworzenia
i wykorzystania danych geodezyjnych i kartograficznych. Współcześnie obserwuje się
szczególnie silne zainteresowanie wykorzystaniem danych geodezyjnych i kartograficznych dla celów komercyjnych, a także nieustanny rozwój systemów informacji
przestrzennej. Stosowanie dobrych praktyk w obszarze tworzenia i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych, przyczyni się do popularyzacji, efektywnego
i poprawnego wykorzystania stosowania danych przestrzennych w różnych obszarach życia. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych dobrych praktyk w tym zakresie.Zgodnie z obowiązującymi przepisami do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego należą dane zebrane przez odpowiednie organy, zawarte w różnych
opracowaniach i stanowiące katalog otwarty. Inne dane przestrzenne, jak i ich opracowania mogą jednak pochodzić również od podmiotów prywatnych, czy od innych podmiotów sektora publicznego, które nie prowadzą państwowego zasobu geodezyjnego.
Aby nie powielać tych samych danych oraz uniknąć nieścisłości między nimi, postuluje się wykorzystanie już istniejących baz danych do dalszych opracowań. Najczęściej
jako baza referencyjna wykorzystywane są dane geodezyjne i kartograficzne należące
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do państwowego zasobu kartograficznego. Wykorzystywanie tych danych w celach komercyjnych jest zasadniczo odpłatne, stąd nie każdy podmiot, który oferuje produkty
lub usługi na podstawie danych przestrzennych, decyduje się na ich użycie. Tworzenie
baz danych przestrzennych powinno nastąpić w taki sposób, aby dane kartograficzne
i geodezyjne można powiązać z innymi danymi przestrzennymi, a także danymi pochodzącymi z innych rejestrów i ewidencji oraz aby zebrane dane spełniały wymogi
interoperacyjności. Postulowana jest również dalsza informatyzacja baz danych przestrzennych, a także udostępnianie baz danych przestrzennych z wykorzystaniem usług
sieciowych. Równie istotny jest dalszy rozwój portali mapowych na poszczególnych
szczeblach lokalnych, tak aby umożliwić łączenie map oraz korzystanie przez użytkowników z różnych warstw. Należy również pamiętać o dostosowaniu ustawień bazy do
wyświetlania na urządzeniach mobilnych oraz stosowaniu odpowiednich metadanych.
Dobrym przykładem praktycznego wykorzystania danych przestrzennych są dostępne
w niektórych powiatach usługi sprzedaży wydruków mapy zasadniczej oraz zamówienia numerów księgi wieczystej. Warto również opracować mechanizmy, które usprawnią wykorzystanie i uzyskanie w administracji dostępu do danych z ewidencji gruntów
i budynków oraz innych usług. Już teraz w niektórych powiatach dostępne są internetowe usługi dla geodetów w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych i udostępniania im
materiałów niezbędnych do pracy. Także niektóre czynności obywateli, takie jak przykładowo zgłoszenie budowy ogrodzenia, wymagają przedłożenia do właściwego urzędu
mapy z wykreśleniem planowanej inwestycji. Rozważyć należy, czy takich czynności
nie można przeprowadzić elektronicznie przy wykorzystaniu istniejących systemów informacji przestrzennej. Dotychczas funkcjonujące dobre praktyki w zakresie tworzenia
i wykorzystania danych przestrzennych mają wymiar ściśle lokalny. Sytuacja może się
zmienić z uwagi na opracowywane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dobre
praktyki w zakresie wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych w zakresie geoinformacji, monitoringu infrastruktury informacji przestrzennej i udostępniania
danych z obszaru „zagospodarowanie przestrzenne”.
Rozdział trzeci książki dotyczy dobrych praktyk w kontekście zachowania tajemnicy zawodowej. Omówione zostało zagadnienie tajemnicy adwokata i radcy prawnego w świetle norm etyki zawodowej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej
przez adwokatów i radców prawnych stanowi jeden z fundamentów wykonywania
tych zawodów zaufania publicznego. Podstawowym celem powołania zawodów adwokata i radcy prawnego jest ochrona interesów prawnych osób, które się do nich o to
zwróciły. Jednym z warunków realizowania tego celu w efektywny sposób jest m.in.
gwarancja, że informacje, które adwokat lub radca prawny pozyskuje, właśnie zapewniając wspomnianą ochronę prawną, służą wyłącznie temu, nie zostaną zaś wykorzystane w sposób zagrażający interesom podmiotu, który wystąpił o udzielenie takiej
ochrony. Uzasadniony jest więc wniosek, że zachowanie omawianej tu tajemnicy zawodowej stanowi element prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i całego systemu ochrony prawnej w demokratycznym państwie. Obowiązek przestrzegania tajemnicy adwokata i radcy prawnego ma swoje źródło w ustawach: PrAdw oraz
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RadcyU, jednak nie tylko w nich należy poszukiwać norm dotyczących tajemnicy zawodowej. Stosownie do art. 17 ust. 1 Konstytucji RP rolą samorządów zawodowych
adwokatów i radców prawnych jest nie tylko reprezentowanie osób wykonujących te
zawody zaufania publicznego, ale również sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Realizowaniu tak zakreślonej funkcji samorządu zawodowego służy przede wszystkim wypracowanie zasad etyki zawodowej, do których przestrzegania są zobowiązani adwokaci
i radcy prawni. Zasady te zostały sformułowane przez samorządy zawodowe adwokatów i radców prawnych w kodeksach etycznych – Kodeksie etyki radcy prawnego oraz
Zbiorze zasad etyki adwokackiej i godności zawodu (Kodeksie etyki adwokackiej). Te
kodeksy nie są jednak podstawowym źródłem obowiązku przestrzegania tajemnicy adwokata i radcy prawnego, a jedynie służą jej dookreślaniu oraz gwarantowaniu jej przestrzegania. Owe korporacyjne unormowania etyki zawodowej mają więc ogromne znaczenie dla prawidłowego realizowania obowiązku przestrzegania tajemnicy adwokata
i radcy prawnego. Ułatwiają one, a nawet można stwierdzić, że wręcz umożliwiają stosowanie przepisów ustawowych w zakresie dotyczącym omawianej tu tajemnicy zawodowej. Kodeks etyki zawodowej radcy prawnego i Kodeks etyki adwokackiej są w pewnym zakresie uzupełniane przez inne dokumenty stanowione przez organy samorządu
zawodowego. Należą do nich np.: regulaminy wykonywania zawodu adwokata i radcy
prawnego, uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Izby Radców Prawnych, orzeczenia sądów dyscyplinarnych. Służą one doprecyzowaniu zapisów zawartych w obu kodeksach etyki zawodowej.
Kolejną częścią opracowania jest artykuł poświęcony dobrym praktykom w zakresie
poufności mediacji w sprawach gospodarczych. Konflikty i spory zdają się być nierozłączną cechą obrotu gospodarczego i towarzyszą przedsiębiorcom na niemal wszystkich
etapach prowadzonej działalności. Wynikają zwykle nie tyle z niezastosowania się do
norm prawnych czy postanowień umownych, lecz z ich niejasności, braku lub wadliwej
konstrukcji. Spory na tle gospodarczym są zjawiskiem nie tylko natury prawnej, lecz
także należy je analizować w kontekście ekonomicznym. Generują one bowiem zwykle ogromnej wysokości koszty związane z opłaceniem usług prawnych, kosztów sądowych, przygotowaniem materiału dowodowego, ale i wymiar ekonomiczny przejawia
się w stratach wizerunkowych przedsiębiorstwa. Jak przytacza się w literaturze przedmiotu „na 25 analizowanych krajów Polska znajduje się na 4. miejscu pod względem
liczby spraw sądowych przypadających na jednego mieszkańca. Ministerstwo Gospodarki szacuje, że spory gospodarcze mogą generować ok. 40 miliardów złotych kosztów
dla przedsiębiorców rocznie”. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż temat
alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, modernizacja przepisów prawa oraz
konieczność budowania większej świadomości społecznej w kontekście alternatywnych
sposobów rozwiązywania sporów, jest zagadnieniem wartym poświęcenia szczególnej
atencji przez polskiego ustawodawcę. Oprócz względów ekonomicznych wspomnieć
należy także o czynniku psychologicznym i szeregu innych przesłanek, które świadczą
o wysokiej wartości instytucji mediacji, o czym dalej.
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Następnie omówiono problematykę tajemnicy dziennikarskiej w kodeksach etyki
zawodowej. Tajemnica dziennikarska i ujawnianie informacji nią objętych powinny być
rozpatrywane nie tylko jako problem prawny, ale także jako kwestia mająca niezwykle
istotne znaczenie z punktu widzenia etyki zawodowej dziennikarzy dokonujących wyboru wartości, które zamierzają chronić. Kodeksy etyki zawodowej mają służyć określeniu tego, co jest dopuszczalne w ramach danej profesji i czego można się spodziewać
po jej przedstawicielach. Ich celem powinno też być wskazywanie przedstawicielom danego zawodu, jak należy postępować w określonych sytuacjach. Kodeksy etyki dziennikarskiej stosowane w Polsce zawierają postanowienia dotyczące tajemnicy dziennikarskiej. Ze względu na to, że omawiana tu tajemnica zawodowa jest uregulowana w przepisach prawa prasowego i KPK rolą zapisów zawartych we wspomnianych kodeksach
powinno być uzupełnienie przepisów prawa po to, by ułatwić dziennikarzom chronienie informatorów w prawidłowy sposób zgodny z przepisami prawa oraz etyką wykonywanego przez nich zawodu. Ma to szczególne znaczenie obecnie, wobec rozwoju
nowych technologii, które zmieniły zasady przepływu informacji. Chodzi tu nie tylko
o to, że obecnie dziennikarze funkcjonują w warunkach mediów elektronicznych, ale
również o to, że pozyskują informacje oraz przetwarzają je, korzystając z nowych technologii. Rozwój nowych technologii wymusza więc zmianę zasad ochrony informacji
objętych tajemnicą dziennikarską.
W dalszym rozdziale skupiono się na problemie dostępu do informacji sądowej.
Pierwsza praca omawia kodeks dobrych praktyk dla sądownictwa w zakresie udostępniania informacji o sprawach. Kodeks dobrych praktyk stworzony w niniejszym
opracowaniu koncentruje się przede wszystkim na drobnych usprawnieniach w pracy
sądu, niewymagających interwencji ustawodawcy, niemniej jednak zgłoszone zostaną
do ustawodawcy postulaty de lege ferenda. Ponieważ projekt dotyczy modelu regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym, niniejszy kodeks
dobrych praktyk dotyczyć będzie zarządzania informacją o sprawie sądowej, co ma
pośredni i niewyłączny wpływ na szybkość postępowania oraz udzielania informacji
o stanie sprawy sądowej. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem informacji sądowej
przetwarzanej w systemach teleinformatycznych zostały omówione w odrębnym opracowaniu. Pojęcie „informacja sądowa” może być rozumiane szeroko i obejmować, po
pierwsze – informacje publiczne o działalności sądu udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub na wniosek, po drugie – informacje o stanie spraw i zapoznawanie
się z aktami przez osoby uprawnione, po trzecie – informacje takie, jak zakres przyznawania prawa pomocy, środki odwoławcze przysługujące od wyroków i postanowień,
o właściwości miejscowej i rzeczowej, stałych opłatach sądowych czy dane teleadresowe
sądów. Udzielanie informacji sądowej w każdym z podanych wyżej znaczeń niewątpliwie ułatwia kontakt obywatela z sądem. W niniejszym opracowaniu pojęcie „informacji
sądowej” używane będzie głównie w drugim znaczeniu, a więc jako informacje o stanie
spraw i zapoznawanie się z aktami przez osoby do tego uprawnione.
Następnie zaprezentowano strategie i dobre praktyki dotyczące bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych i ochrony przed ich nie-
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uprawnionym ujawnieniem. Niniejsze opracowanie jest podzielone na pięć części. Jego
celem jest przedstawienie podstawowych pojęć związanych z bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych (część pierwsza), wskazanie
podstawowych zagrożeń dla informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych (część druga), strategii i aktów prawnych związanych z informacjami przetwarzanymi w systemach teleinformatycznych, zwłaszcza pozostających w gestii podmiotów
realizujących zadnia publiczne (część trzecia), wyciągnięcie wniosków w postaci Kodeksu dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych, który może być zastosowany zarówno w organizacjach publicznych,
jak i prywatnych (część czwarta), w tym dotyczących ich bezprawnego ujawniania.
Piątą część opracowania stanowi krótkie podsumowanie. W opracowaniu pominięto
zagadnienia związane z ochroną infrastruktur krytycznych, czyli sieci powiązanych
ze sobą systemów zapewniających instytucjom państwowym, gospodarczym i społecznym możliwość realizacji podstawowych zadań, takich jak utrzymanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego oraz dostarczanie podstawowych usług społecznych, a także
dotyczące konkretnych technicznych rozwiązań, jakie mogą być zastosowane w celu
minimalizacji ryzyka związanego z przetwarzaniem informacji w systemach teleinformatycznych.
W dalszej kolejności omówiono dobre praktyki w zakresie udostępniania dokumentów w postaci elektronicznej w sądach powszechnych w kontekście ochrony danych osobowych. Wymiar sprawiedliwości dotychczas w niewielkim zakresie generował dokumenty sądowe utrwalone pierwotnie w postaci elektronicznej. Jednakże
funkcjonowały rozwiązania wyspowe obsługujące niektóre procesy w obszarze Elektronicznego Postępowania Upominawczego, Elektronicznego Postępowania Wieczystoksięgowego i S-24. W tym obszarze koniecznym stało się wypracowanie określonych
standardów (dobrych praktyk) adresowanych do podmiotów publicznych. Udostępnianie dokumentów sądowych utrwalonych w postaci elektronicznej, w szczególności
za pośrednictwem sieci Internet, wymaga zagwarantowania bardzo wysokich standardów, do których przede wszystkim zaliczyć trzeba konieczność zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym odpowiednich metod identyfikacji i uwierzytelniania, neutralności technologicznej, a co za tym idzie interoperacyjności, a także
obowiązek przestrzegania zasad przetwarzania danych szczególnie w kontekście równowagi pomiędzy kompetencjami władzy wykonawczej reprezentowanej przez ministra sprawiedliwości a władzy sądowniczej.
W piątym rozdziale natomiast opracowano dobre praktyki w zakresie dostępu do
Internetu i korzystania z usług internetowych. W 2005 r. odbyła się druga faza Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (World Summit on Information Society,
WSIS). Celem obu faz było sformułowanie planu upowszechnienia dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych, aby zmniejszyć tzw. przepaść cyfrową pomiędzy państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się – barierę w dostępie do Internetu
i nowoczesnych technologii. Na wielu światowych forach odbywały się debaty na temat przyszłości funkcjonowania Internetu oraz zarządzania nim. Po jego zakończeniu
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w wielu krajach zrobiono przegląd stanu wdrażania przyjętych wówczas postanowień,
którego kulminacją było spotkanie wysokiego szczebla w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych w grudniu 2015 r. Zwieńczeniem szczytu Wysokiego szczebla
było przyjęcie dokumentu końcowego przeglądu WSIS+10, negocjowanego w Nowym
Jorku. Podsumowuje on minioną dekadę rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego i wskazuje nowe wyzwania na kolejne 10 lat. Wyzwania te dotyczą m.in. zagadnienia blokowania dostępu do Internetu w sytuacji łamania praw autorskich, ochrony
dzieci i młodzieży przed treściami dla nich niewłaściwymi, które można znaleźć w globalnej sieci, hazardu uprawianego online, tworzenia rejestrów stron i usług internetowych, które uznano za niedozwolone. Skłaniają one do postawienia pytań o to, czy
w dzisiejszym świecie, w którym dostęp do Internetu jest uznawany przez organy Unii
Europejskiej za tzw. usługę powszechną, można traktować go także jako prawo człowieka bądź globalne dobro wspólne? Ponadto warto zastanowić się nad zasadami, którymi należy kierować się przy korzystaniu z Internetu – czy wymagają one kodyfikacji,
czy jednak powinny nadal stanowić element samoregulacji Internetu i usług w nim udostępnianych? W niniejszym opracowaniu przedstawiono zatem te zagadnienia, a także
przykładowy kodeks etyki, który może znaleźć zastosowanie przy korzystaniu z różnych usług świadczonych za pomocą Internetu.
Wrocław, sierpień 2016 r.
Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
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