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Moim Dzieciom



 

Duże stanowcze państwo lub korporacja może dyktować 
warunki i ograniczenia wolności wypowiedzi, ale największa 

siła generowana jest wówczas, gdy władza publiczna 
i władza prywatna łączą się ze sobą; powstaje w ten sposób 

„władza do kwadratu”, czyli w skrócie „W2”. Stwarza ona 
niektóre z najpoważniejszych dla niej zagrożeń.

T. Garton Ash, Wolne słowo. Dziesięć zasad dla 
połączonego świata, Kraków 2018, s. 90
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WSTĘP

W okresie wzmożonych procesów cyfryzacji pojawiają się istotne pyta-
nia o granice podporządkowywania zawartości regulacjom dotyczącym 
infrastruktury, gdzie dominujące znaczenie zawsze miała kwestia re-
glamentacji rynku i ustalenie warunków prawnych odpowiedzialności 
podmiotów, które są pośrednikami w przekazie. Wydaje się, że nowym 
kierunkiem jest sytuacja odwrotna, kiedy to regulację infrastruktury 
przyporządkujemy regulacji w zakresie zawartości treści cyfrowych. 
Można powiedzieć, że mamy również do czynienia z początkiem no-
wego podejścia do kwestii odpowiedzialności za treści udostępniane 
cyfrowo. Z  wykorzystaniem takiego charakteru regulacji powstaje 
również obecna koncepcja ochrony treści cyfrowych. Problematyka 
regulacji tych dwóch obszarów w zakresie polityki związanej z funkcjo-
nowaniem cyberprzestrzeni, jako ważnej sfery komunikacji i wymiany 
dóbr oraz usług, jest od dawna przedmiotem rozważań i wątpliwości, 
przede wszystkim na forum unijnym. Podstawowym przedmiotem 
wymiany są treści cyfrowe, czyli dane, na podstawie których za pomo-
cą odpowiedniego oprogramowania i sprzętu można po przetworzeniu 
uzyskać informację. Przykładem takich danych są wszelkie informacje 
zawarte w formie plików elektronicznych, takich jak: książki elektro-
niczne (e-booki, audiobooki), programy komputerowe, aplikacje na 
urządzenia mobilne, pliki z muzyką, filmami oraz zdjęciami. Ogól-
nie mówiąc, każdy produkt, który istnieje w formie zapisu cyfrowego, 
może stać się przedmiotem odpowiedzialności prawnej – jako dobro 
chronione. Jednak ochrona ta ma charakter wielowymiarowy. Regu-
lacje dotyczące treści cyfrowych związane są głównie z ochroną au-
torskoprawną oraz prawami konsumenckimi, jednak należy zauważyć, 
że coraz częściej treści cyfrowe to dane związane z osobą użytkownika 
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sieci i jego działalnością, które nie stanowią przedmiotu obrotu kon-
sumenckiego ani nie są utworami w rozumieniu prawa autorskiego. 
Pojawia się więc pytanie, kto jest ich właścicielem. Kto może z nich 
korzystać, w jakim zakresie, kto ma prawo decydowania o ich dalszym 
udostępnianiu, czy mogą one być poddane zmianom i jak daleko posu-
nięta jest możliwość naruszenia integralności tych treści, czy np. mo-
gą być one wykorzystywane do profilowania, które stanowi podstawę 
w dzisiejszych działaniach marketingowych, także w marketingu poli-
tycznym. Jak daleko sięga upoważnienie dostawców usług cyfrowych 
do ingerencji w  te dane, także generowane przez użytkownika sieci 
z zasobów tam dostępnych.

Konwergencja technologiczna powoduje, że współczesne media są nie-
odłącznym atrybutem działań ludzkich w każdej dziedzinie. Pojawia się 
problem nadmiaru informacji i poszukiwania ich wiarygodnych źródeł. 
W następstwie tej ewolucji dokonują się zmiany w przepisach praw-
nych, które w coraz większym zakresie obejmują dziedzinę mediów, 
także tych społecznościowych. Proces ten następuje w okresie rozwoju 
technologicznego, rozwoju techniki cyfrowej, przy jednoczesnym wzro-
ście potrzeb konsumenckich i globalizacji przekazu. Wprowadzenie sie-
ci teleinformatycznej i World Wide Web całkowicie zmieniło tendencję 
regulacyjną przejawiającą się we fragmentaryzacji zasięgu terytorial-
nego mediów informacyjnych. Co więcej, doprowadziło to do zmiany 
tendencji w  tak istotny sposób, że przekształciło rozpowszechnianie 
informacji w zjawisko globalne, a nie tylko krajowe. Zauważalne jest to 
w szczególności w regulacjach dotyczących zarządzania danymi, w tym 
danymi osobowymi i nieosobowymi. Wykorzystując nośnik o charak-
terze technicznym, w postaci cyfrowej, ale zarazem niematerialnym, 
umożliwiający gromadzenie informacji w wielkich ilościach i ich na-
tychmiastowe rozpowszechnienie w  jakimkolwiek miejscu i  czasie, 
stajemy się eksploratorami treści o zróżnicowanym charakterze, kiero-
wanych paradoksalnie do powszechnego odbiorcy, co czynimy całkiem 
świadomie lub wcale nie. Nowe technologie przekazu dostarczają bez-
precedensowej platformy dla komunikacji społecznej. W ten sposób 
z jednej strony przekształceniu ulega koncepcja przestrzenna związa-
na z terytorialnym aspektem komunikowania się, według której glo-
balizuje się stosunki społeczne, z drugiej – dochodzi do minimalizacji 
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znaczenia wpływu regionalnego lub państwowego. Ostatecznie wpływa 
to na rozwój przestrzeni niematerialnej, której nie można zdefiniować 
w oparciu o aspekt stricte rzeczowy, czyli cyberprzestrzeni – miejsca 
i niemiejsca – pozbawionej granic, i wydawać się może, że w równym 
stopniu ograniczeń, w tym ograniczeń prawnych. Ponadto dochodzi do 
zmiany koncepcji czasowej stosunków społecznych zarówno ze wzglę-
du na natychmiastową dostępność treści cyfrowych, jak i ze względu na 
to, że mogą one pozostawać w sieci – co do zasady – nieskończenie dłu-
go. W konsekwencji środki społecznego przekazu, które decydują się 
na rozpowszechnianie treści w sieci teleinformatycznej, tworzą metodę 
ich dystrybucji odmienną od tej konwencjonalnej, klasycznie analogo-
wej. Dystrybucja odbywa się w dowolnym miejscu, w którym istnieje 
dostęp do sieci teleinformatycznej, przy czym inne są techniki marke-
tingowe towarzyszące temu przekazowi. Dodatkowym problemem wy-
daje się być kontrola sprawowana przez duże korporacje – platformy 
internetowe (BIG TECH) – w zakresie dystrybucji i dostępu do treści. 
Jest ona rozproszona na wielu poziomach odbioru i dalszego przekazu 
treści cyfrowych. Zarówno osoby prywatne, jak i instytucje publiczne 
stają się bezpośrednimi dystrybutorami treści, będąc jednocześnie ich 
odbiorcami. Takim środkiem przekazu mogą być portale społeczno-
ściowe, komunikatory przekazujące wiadomości elektroniczne, blogi, 
serwisy informacyjne i sklepy online. Nie ma tu praktycznie znaczenia, 
czy dystrybucja ta jest ograniczana za pomocą przyjętego modelu biz-
nesowego (np. pay per view), czy za pomocą granic cyfrowych. Także 
te metody w wolnym obszarze dystrybucji treści, jakim jest sieć tele-
informatyczna, napotykają na poważne przeszkody w kontrolowaniu 
i monitorowaniu treści, ich odbiorców – użytkowników i całego proce-
su ich udostępniania (przykładem tych trudności jest ustalenie zasięgu 
dotarcia reklamy w sieci). Pojawiają się potencjalnie o wiele istotniejsze 
naruszenia dotyczące treści cyfrowej w  środowisku nowych techno-
logii, a przysługująca im dotychczasowa ochrona prawna (np. w za-
kresie praw konsumenckich czy praw autorskich) jednocześnie ulega 
osłabieniu.

Zagadnienie niepewności co do stosowania prawa w  warunkach 
funkcjonowania cyberprzestrzeni jest tym bardziej złożone, że korzy-
stanie z treści cyfrowych może podlegać całemu szeregowi reżimów 



 

Rozdział I

TREŚĆ CYFROWA 
JAKO DOBRO PRAWNIE CHRONIONE… – 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Musisz dokonać właściwego wyboru. 
Dopóki nie wybierzesz, wszystko jest możliwe.

Wiek Nemo 9, „Pan. Nikt” Pan Europeenne, 2009

Konwergencja technologiczna powoduje, że współczesne media są nie-
odłącznym atrybutem działań ludzkich w  każdej dziedzinie. Rozwój 
sieci multimedialnych, telefonii mobilnej i telewizji satelitarnej sprzyja 
wymianie informacji. Pojawia się problem jej nadmiaru i poszukiwania 
wiarygodnych źródeł. W następstwie tej ewolucji dokonują się zmiany 
w przepisach prawnych, które w coraz większym zakresie obejmują dzie-
dzinę mediów, także społecznościowych. Proces ten następuje w okresie 
rozwoju technologicznego, rozwoju techniki cyfrowej, przy jednocze-
snym wzroście potrzeb konsumenckich i globalizacji przekazu.

Wprowadzenie sieci teleinformatycznej i  World Wide Web całkowicie 
zmieniło tendencję regulacyjną przejawiającą się we  fragmentaryza-
cji zasięgu terytorialnego mediów informacyjnych. Co więcej, zmieniło 
tę tendencję w tak istotny sposób, że przekształciło rozpowszechnianie 
informacji w  zjawisko globalne, a  nie krajowe. Wykorzystując nośnik 
o  charakterze technicznym, ale zarazem niematerialnym, umożliwia-
jący gromadzenie informacji w wielkich ilościach i ich natychmiastowe 
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rozpowszechnienie w jakimkolwiek miejscu i czasie, stajemy się eksplora-
torami treści o zróżnicowanym charakterze, kierowanymi paradoksalnie 
do masowego odbiorcy. Nowe technologie przekazu dostarczają bezpre-
cedensowej platformy dla komunikacji społecznej. W ten sposób z jednej 
strony przekształceniu ulega koncepcja przestrzenna związana z teryto-
rialnym aspektem komunikowania się, według której globalizuje się sto-
sunki społeczne, z drugiej strony dochodzi do minimalizacji znaczenia 
wpływu regionalnego lub państwowego, co ostatecznie wpływa na roz-
wój przestrzeni niematerialnej, której nie można zdefiniować w oparciu 
o aspekt stricte rzeczowy. Ponadto dochodzi do zmiany koncepcji czasowej 
stosunków społecznych zarówno ze względu na natychmiastową dostęp-
ność treści oraz ich trwałość w czasie i przestrzeni. W konsekwencji środki 
przekazu, które decydują się na rozpowszechnianie treści w sieci teleinfor-
matycznej, tworzą metodę ich dystrybucji odmienną od tej konwencjonal-
nej, tradycyjnej, i nie odnosi się to jedynie do kwestii nośnika czy sposobu 
dystrybucji treści cyfrowych. Dystrybucja odbywa się w dowolnym miej-
scu, w którym istnieje dostęp do sieci teleinformatycznej, przy czym inne 
są techniki marketingowe towarzyszące temu przekazowi, a wykorzystują-
ce także dane, które poddane zostają wygenerowaniu zarówno przez użyt-
kowników sieci, jak i przez dostawców usług cyfrowych w oparciu o dane 
udostępniane, jak też wygenerowane w procesie korzystania z tych usług. 
Dodatkowym problemem wydaje się być kontrola sprawowana przez plat-
formy internetowe w zakresie dystrybucji i dostępu do treści. Jest ona roz-
proszona na wielu poziomach odbioru i dalszego przekazu treści.

1. Treści cyfrowe – definicja

Na rynku usług cyfrowych, na jednolitym rynku cyfrowym, podstawo-
wym pojęciem, które wymaga wyjaśnienia definicyjnego, jest pojęcie 
treści cyfrowych. Pierwotnie definicja treści cyfrowych została umiesz-
czona w projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w spra-
wie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez 
internet lub w inny sposób na odległość1. Zgodnie z tą definicją treści 

1 Zob. wniosek – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych 
aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na 
odległość, COM(2015) 635 final.
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cyfrowe oznaczały dane, wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, 
niezależnie od tego, czy ich właściwości zostały określone przez kon-
sumenta, w tym treści wizualne, dźwiękowe, treści w formie obrazów 
lub pisma, gry cyfrowe, oprogramowanie i treści cyfrowe umożliwiające 
personalizację istniejącego sprzętu lub oprogramowania. Definicja ta 
nie obejmuje: 1) usług finansowych, w tym usług bankowości interne-
towej; 2) doradztwa prawnego lub finansowego w formie elektronicz-
nej; 3) elektronicznych usług zdrowotnych; 4) usług i  sieci łączności 
elektronicznej oraz powiązanych zasobów i usług; 5) gier hazardowych; 
6) tworzenia nowych treści cyfrowych oraz zmiany istniejących treści 
cyfrowych przez konsumentów lub innych form interakcji z działami 
innych użytkowników2. Oczywiście definicja treści cyfrowych może być 
określana w różny sposób przez ustawodawcę krajowego. Ta definicja 
może być także zróżnicowana w zależności od tego, z jakim obszarem 
regulacyjnym mamy do czynienia. Przykładowo, w  ustawodawstwie 
polskim to przepisy dotyczące kwestii konsumenckich, czyli ustawa 
z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, określają nową kategorię „to-
waru”, jakim jest treść cyfrowa. Zgodnie z art. 2 pkt 5 tej ustawy treść 
cyfrowa oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. 
Z kolei rozpowszechnianie w sieci treści cyfrowych za pomocą audio-
wizualnych usług medialnych jest z definicji transgraniczne i dotyczy 
rozpowszechniania zawartości sieci, przede wszystkim w  kontekście 
autorskoprawnym. Natomiast zakazy dotyczące rozpowszechniania 
określonych treści cyfrowych będą wynikały z  uwarunkowań pra-
wa medialnego. Dotychczas przepisy prawa wprost odnosiły się tylko 
do fizycznych przedmiotów dostarczanych do konsumenta oraz do 
świadczonych usług cyfrowych, w szczególności w zakresie odpowie-
dzialności za dostarczanie towaru3. W obecnym stanie rozwoju usług 
cyfrowych treści cyfrowe są nieodłącznym i  znaczącym elementem 
codziennych interakcji użytkowników sieci. Procesy digitalizacji oraz 
udostępnia nie treści cyfrowych w sposób globalny przyczyniają się do 

2 Wniosek – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych 
europejskich przepisów dotyczących sprzedaży, COM(2011) 635 final.

3 Dyrektywa 2000/31/WE; dyrektywa 2011/83/UE; rozporządzenie Parlamentu 
Euro pejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektro-
nicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrz-
nym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L 257, s. 73).
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zwiększenia dostępu do wiarygodnych źródeł wiedzy, w tym często za-
sobów pozostających dotychczas w zapomnieniu, nie wyłączając także 
tych pozostających w  domenie publicznej, jak  też zasobów zupełnie 
nowych powstałych w oparciu o archiwa. Kiedy mówimy o treściach 
cyfrowych, w sposób naturalny pojawia się myśl – z jednej strony – o po-
trzebie ich ochrony, konieczności zabezpieczenia ich własności w sieci, 
z drugiej zaś – zwalczania ich nielegalnego charakteru. W warunkach 
rozwoju nowych technologii szczególne znaczenie ma specjalny rodzaj 
własności, czyli własność intelektualna. Jej ochrona kryje w sobie nie-
zwykle ważny aspekt rozwojowy związany nie tylko z cechami samej 
twórczości w bardzo wielu dziedzinach ludzkiej aktywności, ale tak-
że ze ściśle określoną korzyścią materialną oraz moralną przynależną 
uprawnionym podmiotom. Podkreślić tu trzeba, że ochrona własności 
intelektualnej związana z treścią cyfrową ma przede wszystkim aspekt 
ekonomiczny. „Obejmuje ona zarówno wytwory i oznaczenia mające 
zastosowanie dla celów działalności gospodarczej (własność przemysło-
wa), jak również dzieła będące przedmiotem praw autorskich, tj. utwory 
o charakterze naukowym, literackim i artystycznym”4. Własność inte-
lektualna jest ściśle związana z procesami tworzenia, rozwijania i wyko-
rzystywania zdobytej wiedzy, a także stanowi wynik ludzkiej twórczości 
i kreatywności oraz wszelkich inwencji, które stanowią przedmiot ob-
rotu gospodarczego. Zatem z jednej strony mamy przemysł medialny, 
rynek audiowizualnych usług medialnych, obszar wymiany idei, myśli, 
z drugiej – rynek usług związanych z dystrybucją i wszelkim innym ko-
rzystaniem z treści cyfrowych. Kolejnym aspektem definiowania treści 
cyfrowej jest jej charakter dobra osobistego, w tym szczególny rodzaj 
jego odmiany – dane osobowe. Informacje na temat osób prywatnych, 
ich życia zawodowego i rodzinnego, ich intymności przybierają postać 
cyfrową, stając się jednocześnie przedmiotem wymiany za szeroko 
pojętą partycypacją ich właściciela lub posiadacza w świecie mediów 
społecznościowych, grupach zainteresowań, wspólnej ideologii czy po 
prostu w sklepach internetowych, na platformach udostępniania treści.

4 A. Potempa, Zarządzanie prawami własności intelektualnej i ich wycena w przedsię-
biorstwie [w:] Własność intelektualna w działalności przedsiębiorców, red. U. Promińska, 
Łódź 2010, s. 121 – autor przytacza definicję sformułowaną przez Światową Organizację 
Własności Intelektualnej.
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Ustawa o  prawach konsumenta, która bezpośrednio odwołuje się do 
treści cyfrowych, w polskim porządku prawnym stanowić miała trans-
pozycję dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów, która 
zmieniała dyrektywę 93/13/EWG5 i dyrektywę 1999/44/WE6 oraz uchy-
lała dyrektywę 85/577/EWG7 i dyrektywę 97/7/WE8. Ustawa ta uchyliła 
ustawę z 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 
o  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebez-
pieczny9, ustawę z 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego10. Co więcej, poza 
transpozycją dyrektywy 2011/83/UE ustawa o  prawach konsumenta 
miała na celu uporządkowanie oraz scalenie przepisów, które dotyczyły 
odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej. Projektowane wówczas 
dodatkowe zmiany w Kodeksie cywilnym odnosiły się do regulacji umo-
wy sprzedaży, a w szczególności do przepisów dotyczących pojęcia rękoj-
mi i gwarancji. Projektowana nowela Kodeksu cywilnego obejmowała 
przede wszystkim art. 555, który w pierwotnej wersji projektu brzmiał: 
„Przepisy o  sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży 
energii, praw, wody oraz do umów o dostarczanie treści cyfrowych”11. 
Ostatecznie ustawodawca zrezygnował z koncepcji regulacji dostarcza-
nia treści cyfrowych w oparciu o odpowiednie stosowanie przepisów 
o sprzedaży. W tym miejscu należy dodać, że w konsekwencji brakuje 
kodeksowej definicji treści cyfrowej, a  jednocześnie należy zauważyć, 
że  określenie tego pojęcia w  art.  2  u.p.k. nie jest do końca precyzyj-
ne. W trakcie prac legislacyjnych toczona była dyskusja odnośnie do 

5 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z 5.04.1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków 
w umowach konsumenckich (Dz.Urz. WE L 95, s. 29).

6 Dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.05.1999 r. w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji 
(Dz.Urz. WE L 171, s. 12).

7 Dyrektywa Rady 85/577/EWG z 20.12.1985 r. w sprawie ochrony konsumentów 
w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa (Dz.Urz. WE L 372, 
s. 31).

8 Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.05.1997 r. w sprawie 
ochrony konsumentów w  przypadku umów zawieranych na odległość (Dz.Urz. WE 
L 144, s. 19).

9 Dz.U. z 2012 r. poz. 1225.
10 Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.
11 T. Targosz, M. Wyrwiński, Dostarczanie treści cyfrowych a umowa sprzedaży. Uwagi 

na tle projektu nowelizacji art. 555 kodeksu cywilnego, „Forum Prawnicze” 2015/1, s. 19.
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Publikacja kompleksowo omawia wszystkie aspekty dotyczące posługiwania się treścią cyfrową 
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