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Prawo rzymskie 

• Ignorantia iuris nocet 

Nieznajomość prawa szkodzi  

• Ignorantia legis non excusat 

Nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem  



Bezpieczeństwo informacji 

Bezpieczeństwo informacji w organizacji ma na 

celu zapewnienie stabilnej pracy systemu 

informacyjnego, poufności przetwarzanych 

informacji, ochronę przed modyfikacją oraz 

minimalizację kosztów generowanych przez atak 

na system informatyczny lub próbę takiego ataku 

(Janczak, Nowak) 



Bezp. informacyjne państwa 

• Ochrona informacji 

− Współczesne zagrożenia, w tym cyber- 

• Globalizacja i współzależność 

− Wymiana informacji nie tylko prerogatywą, 

ale i obowiązkiem państwa (Liedel) 

• Ochrona bezpieczeństwa informacyjnego 

− System ochrony informacji i jego procedury, 

prawo międzynarodowe, prawo krajowe 



Prawo międzynarodowe 

• Prawo do wolności informacji 

− Jako podstawowe prawo człowieka! 

− Swobodny dostęp 

− Możliwość ograniczania (ustawą) 

• Ochrona informacji 

− Jednostce wolno wszystko co nie zakazane 

− Państwo może ograniczać dostęp jedynie 

przy zachowaniu standardów wypracowanych 

przez społeczność międzynarodową 



Akty prawa międzynarodowego 

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ 

• Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i 

Podstawowych Wolności  

(Europejska Konwencja Praw Człowieka) 

• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i 

Politycznych ONZ  

(Pakt Praw Człowieka) 



Ograniczenia swobodnego 

dostępu do informacji 

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ 

Wyłącznie w celu: 

− zapewnienia uznania i poszanowania praw i 

wolności innych  

− czynienia zadość słusznym wymaganiom 

moralności, porządku publicznego i 

powszechnego dobrobytu demokratycznego 

społeczeństwa 



Ograniczenia swobodnego 

dostępu do informacji 

• Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i 

Podstawowych Wolności (Europejska 

Konwencja Praw Człowieka) 

W celu zapewnienia ochrony: 

− interesów bezpieczeństwa narodowego, 

integralności terytorialnej, bezpieczeństwa 

publicznego, ochrony porządku, 

zapobiegania przestępstwom,  

− zdrowia i moralności, dobrego imienia i praw 

osób trzecich 

− informacji poufnych, autorytetu i 

bezstronności władzy sądowniczej 



Ograniczenia swobodnego 

dostępu do informacji 

• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i 

Politycznych ONZ (Pakt Praw Człowieka) 

W celu zapewnienia ochrony: 

− Poszanowania praw oraz dobrego imienia 

osób trzecich 

− Bezpieczeństwa narodowego 

− Porządku publicznego 

− Zdrowia i moralności publicznej  



Prawo polskie 

• Źródła powszechnie obowiązującego prawa 

w RP (art. 87 Konstytucji RP) 

− Konstytucja RP 

− Ustawy 

− Ratyfikowane umowy międzynarodowe 

− Rozporządzenia 

− Akty prawa miejscowego 

• Warunek konieczny 

− Ogłoszenie aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych, w tym 

ratyfikowanych umów międzynarodowych 



Prawo polskie a unijne 

• Pierwotne i wtórne prawo unijne  

− Ma pierwszeństwo przed normami prawa 

polskiego (wyrok WSA) 



Polskie akty prawne 

• Najważniejsze  

− Konstytucja RP 

− Ustawy (m.in. kpa, kk, ustawa o 

rachunkowości, ustawa o ochronie informacji 

niejawnych, ustawa o ochronie danych 

osobowych) 

− Rozporządzenia RM i resortowe, dot. głównie 

zagadnienia ochrony informacji niejawnych 

− Zarządzenia, decyzje i zalecenia MON 



Współpraca międzynarodowa 

• Jednolity stopień bezpieczeństwa 

informacji klasyfikowanych w wymianie  

− Umowy dwustronne i inne regulacje 

− Krajowa Władza Bezpieczeństwa: Szef ABW 

(w sferze militarnej za pośrednictwem Szefa 

SKW) 



Współpraca międzynarodowa 

• Najważniejsze akty prawa 

międzynarodowego implementowane do 

polskiego porządku prawnego  

− Umowa między stronami NATO o ochronie 

informacji 

− Umowa między stronami NATO o współpracy 

w dziedzinie informacji atomowych 

− Bezpieczeństwo w ramach NATO 

− Rozporządzenie nr 3 Euroatom 

− Traktat akcesyjny  

 



Normy 

• Normalizacja – stworzenie zasad 

funkcjonowania, zapewniających działanie 

w obliczu istniejących lub mogących 

zaistnieć zagrożeń (ustawa o normalizacji)   

− Norma nie stanowi aktu prawnego, 

porządkuje, zabezpiecza, wskazuje 

− Grupa norm ISO 27000 – ujednolicenie 

bezpieczeństwa informacji 


