
XLV

Wstęp 

Tytuł „Informatyka prawnicza. Zarządzanie elektroniczną informacją pod-
czas stanowienia i stosowania prawa”, wskazuje na nową rolę tej dyscypliny 
w zmieniającym się otoczeniu działań prawnych i wyposażeniu środowisk praw-
niczych. Informatyka prawnicza została zapoczątkowana w latach 50. w USA, 
60. w Europie i 70. XX w. w Polsce, w celu opanowania rosnących zasobów in-
formacyjnych prawa oraz poprawy dostępu do nich, dzięki zastosowaniu elek-
tronicznych maszyn cyfrowych. Obecnie przed informatyką prawniczą otwiera-
ją się jeszcze większe wyzwania związane z zastosowaniem mobilnych środków 
komunikacji i agentowych systemów działania w cyberprzestrzeni. Przechodzi 
ona transformację od ucyfrowienia informacji o prawie do usieciowienia ko-
munikacji w obrocie prawnym. Przestaje być domeną zainteresowań jedynie 
specjalistów teorii prawa i praktyki prawnej, a staje się narzędziem wykorzy-
stywanym przez nieprofesjonalnych uczestników wymiany prawnej. Aktualnym 
zadaniem informatyki prawniczej nie jest tylko algorytmizacja i automatyzacja 
przetwarzania informacji o prawie, ale coraz częściej zdalne i samodzielne prze-
prowadzanie działań prawnych.

Dziedziną wiedzy i umiejętności, która ułatwia i usprawnia posługiwanie 
się zasobami jest zarządzanie. Dziś zasobem takim stała się informacja, któ-
ra również w sferze prawa migruje ze świata realnego do świata wirtualnego, 
by skuteczniej i szerzej wpływać na ten pierwszy. Jako taka domaga się nowych 
ujęć badawczych i zaktualizowanej prezentacji dydaktycznej. Zastosowanie cy-
frowych technik informacyjnych (Information and Communication Technolo-
gy – ICT) i globalnej infrastruktury informatycznej (Global Information Infra-
structure – GII) do tworzenia, stosowania i wykonywania prawa przejawia się 
w projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania informacją o prawie oraz 
o prawnie doniosłych faktach. 

Niniejsza publikacja poświęcona jest syntetycznemu omówieniu wykorzy-
stywania systemów informatycznych i teleinformatycznych podczas parlamen-
tarnego tworzenia i sądowego stosowania prawa. Skupia się nad ukazaniem 
bieżących problemów informatyki prawniczej i zmierza do umiejscowienia jej 
w ramach szerszej i bardziej samodzielnej dyscypliny, określanej mianem in-
formatyki prawa. Tę ostatnią autor zaproponował dla oznaczenia systemowego 
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i interdyscyplinarnego podejścia do całokształtu zagadnień na styku informa-
tyki i prawa. Obok informatyki prawniczej jako zespołu zagadnień praktyczno-
technicznych zarządzania informacją o prawie, wyróżnił on w ramach informa-
tyki prawa również:
1) informatyzację prawa jako zespół kwestii teoretyczno-metodologicznych 

upowszechniania się informatyki w społeczeństwie i państwie oraz 
2) prawo informatyczne jako zbiór powiązanych ze sobą regulacji odnoszących 

się do stosunków prawnych z elementem informatycznym, wspólnych dla 
całego systemu prawa.
Umiejscowienie informatyki prawniczej w ramach szerszej dyscypliny 

i powiązanie z innymi poddziedzinami pozwala na przedstawienie jej w kon-
tekście publicznych procesów informatyzacyjnych oraz prawnych przedsię-
wzięć regulacyjnych. Stwarza to okazję do ukazania jej roli w kształtującym 
się elektronicznym obrocie prawnym, tak w stosunkach publiczno-praw-
nych, jak również prywatno-prawnych. Od informatyki bowiem oczekuje 
się technologiczno-organizacyjnego wsparcia, nie tylko samego poznawania 
prawa (podczas jego tworzenia i stosowania), ale również działania prawa 
(podczas dokonywania czynności prawnych i urzędowych). Wyraża się to 
w przechodzeniu od badań cyfrowej specyfiki informacji prawnej i prawni-
czej do badań nad charakterem sieciowej komunikacji w toku społecznego 
działania prawa. 

Powszechna dziś informatyzacja prawa1 wymaga od prawników i ad-
ministratywistów znajomości już obowiązujących oraz dopiero postulowa-
nych regulacji prawnych, odpowiadających na wyzwania związane z wpro-
wadzaniem do obrotu prawnego technologii informacyjnych2. Wymaga też 
nabywania umiejętności posługiwania się tą technologią, w celu jej opty-
malnego i legalnego wykorzystania w toku postępowań prawnych. Z kolei 

1 Określenie „informatyzacja prawa” oznacza tu nie tylko informatyzację procesów i czynności 
tworzenia, stosowania i wykonywania prawa, ale również ustanawiania materialnych, procedural-
nych i ustrojowych norm prawa informatycznego. Na możliwość posługiwania się takim sformuło-
waniem wskazują np. liczne wypowiedzi prezentowane w: K.Grajewski, J.Warylewski (red.), Infor-
macja prawna a prawa obywatela. Konferencja z okazji XXXV-lecia informatyki prawniczej w Pol-
sce i XV-lecia Systemu Informacji Prawnej LEX, Gdańsk 19–20.6.2006, Warszawa 2006. Por. ibidem 
referat: D. Pietruch-Reizes, Informacja prawna i informatyka prawnicza w Polsce. Geneza – rozwój 
– perspektywy, s. 137–150. 

2 Na temat szerokiego zastosowania technologii informacyjnych i wynikających stąd pro-
blemów por. I. Lloyd, Information Technology Law, London 2004 oraz tenże, Information Tech-
nology Law, New York 2011. Dalej będzie przywoływana druga z prac tego autora jako bardziej 
aktualna. 
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równie powszechna i konieczna dziś informatyzacja administracji3 wyma-
ga od prawników i administratywistów znajomości aktualnych i potencjal-
nych problemów organizacyjnych, wynikających z wprowadzania poszcze-
gólnych technik komputerowych, informatycznych, telekomunikacyjnych 
i medialnych oraz umiejętności posługiwania się nimi podczas wykonywa-
nia obowiązków urzędniczych. Odpowiednio do powyższych założeń nale-
żałoby objąć zakresem zainteresowań treści akcentujące specyfikę potrzeb 
tak prawników, jak również administratywistów, w tym teoretyków jako ka-
dry naukowej i praktyków jako uczestników obrotu oraz techników jako ad-
ministratorów systemów i sieci teleinformatycznych, a także samych użyt-
kowników tych systemów i sieci. 

Zamierzeniem autora było rozwinięcie niektórych obszarów informaty-
ki prawniczej w powiązaniu z informatyką administracyjną, w stosunku do 
której pełni ona wiodącą rolę, podobnie jak samo prawo w stosunku do ad-
ministracji. Rozwinięcie odnosi się do tych płaszczyzn występowania i ob-
szarów działania prawa, które podlegają dziś w Polsce najszybszym proce-
som informatyzacji i elektronizacji. Informatyzacja instytucji i związana 
z tym elektronizacja procedur natrafia na liczne trudności, których przezwy-
ciężanie możliwe jest na bazie interdyscyplinarnych badań i systemowej re-
gulacji. Punktem odniesienia dla tych badań i regulacji jest jednolicie i sze-
roko rozumiana przez autora kategoria obrotu prawnego. Jego pojawienie się 
w postaci elektronicznej wyznacza nowe zadania i odmienną rolę dotych-
czasowej informatyki prawniczej. Obecnie służy ona już nie tylko zaspaka-
janiu potrzeb informacyjnych w dziedzinie prawa (informowaniu o prawie), 
skupionemu wokół systemów informacji prawnej (SIP). Obecnie oczekuje 
się, że zapewni całościową, inteligentną i zdalną obsługę w toku wymiany 
prawnej (podczas komunikowania się w prawie). Wyrazem tego oczekiwania 
są funkcjonalności Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 

3 W przeciwieństwie do nieco schematycznego i sztucznego sformułowania „informatyza-
cja prawa”, termin „informatyzacja administracji” jest powszechnie uznany i szeroko stosowany, 
zwłaszcza po uchwaleniu 17.2.2005 r. ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizu-
jących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 ze zm.). Ustawa ta jest w dalszej treści książ-
ki jednym z najczęściej powoływanych aktów normatywnych, ze względu na już obecną i jesz-
cze bardziej postulowaną, kluczową pozycję w systemie prawa informatycznego. Jej postanowie-
nia komentuje publikacja: G. Szpor, Cz. Martysz, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalno-
ści podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz, Warszawa 2007. Natomiast jej rolę 
w całokształcie procesów informatyzacyjnych w państwie oraz umiejscowienie w systemie źródeł 
prawa podejmuje J. Janowski w pracy pt. Administracja elektroniczna. Kształtowanie się informa-
tycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, 
Warszawa 2009. 
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