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PRAWO DO PRYWATNOŚCI W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Zarys historii życia prywatnego

postęp cywilizacyjny a prawo do prywatności

Dotychczasowy rozwój prawa do prywatności dowodzi, iż jego zakres przedmiotowy 

jest niezwykle wrażliwy na zmiany wynikające z przeobrażeń warunków cywilizacyjnych, 

łączących się nierozerwalnie z rozwojem techniki, a także z ewolucją poglądów i oczekiwań 

względem systemu prawnego1. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, iż pojawienie się i 

rozwój  prawnej  ochrony  prywatności  było  efektem  swoistego  „szoku  przyszłości”,  tj. 

poczucia zagrożenia wywołanego przez zbyt szybko następujące zmiany technologiczne2. The 

Right  to  Privacy Warrena  i  Brandeisa  może  być  wszak  rozpatrywane,  jako  próba 

przeciwdziałania  negatywnym  konsekwencjom  rewolucji  medialnej,  zapoczątkowanej 

wynalezieniem „natychmiastowej fotografii i innych urządzeń mechanicznych” zagrażających 

prywatności.  Podobnie może być traktowana ochrona udzielona przez sądy „mimowolnym 

odbiorcom” narażonym na konieczność zapoznania się z niechcianymi treściami. Pojawienie 

się pierwszych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, było z kolei konsekwencją 

postępującej digitalizacji i komputerowego przetwarzania prywatnych informacji. Także tzw. 

prywatność  decyzyjna,  zwłaszcza  w  zakresie  jakim  odnosi  się  ona  do  swobód 

reprodukcyjnych, może być rozpatrywana w kategoriach reakcji na zmiany technologiczne3. 

Stąd też jak stwierdza L. Kański, „wydaje się, że w pełni uzasadnione jest wiązanie genezy 

prawa do prywatności z rozwojem techniki, zwłaszcza tych jej dziedzin, które mogą służyć 

1 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo do prywatności w społeczeństwie informatycznym, „Ethos“ 1-2 (1999), s. 367.
2 A. Toffler, Szok przyszłości, Poznań 1998, passim.
3 Antykoncepcja jest zjawiskiem towarzyszącym ludzkości niemal od jej samego początku. Historia medycyny 
zna prymitywne metody zapobiegania ciąży sięgające 4600 lat wstecz. (Zob. R. Tokarczyk,  Prawa narodzin,  
życia  i  śmierci,  wyd.  VIII,  Zakamycze  2006,  s.  195-197  oraz  A.  Sakowicz,  Prawnokarne  gwarancje  
prywatności, Zakamycze 2006, s. 244-246) Jednak z uwagi na niski stan wiedzy medycznej skuteczność tych 
metod  była  znikoma.  Dopiero  w  1944  r.  naukowcy  zaobserwowali  pod  mikroskopem  proces  zapłodnienia 
komórek jajowych. W kilka lat później firmy farmaceutyczne rozpoczęły badania nad chemicznymi środkami 
antykoncepcyjnymi. Pierwsze z nich trafiły na rynek na początku lat 1960., zaś już w 1965 r. Sąd Najwyższy 
USA uznał,  iż  wprowadzone  siedem lat  wcześniej  przepisy  stanowe  kryminalizujące  stosowanie  „lekarstw, 
artykułów  lub  narzędzi  medycznych  w  celu  zapobieżenia  poczęciu”  naruszają  konstytucyjne  prawo  do 
prywatności.  Podobnie  w  kwestii  aborcji  -  najstarsze  zachowane  dokumenty  przedstawiające  sposoby 
przerywania ciąży pochodzą z roku 1900 p. n. e. (R. Tokarczyk, op. cit., s. 188), jednak przez bardzo długi okres 
praktyka celowego wywoływania poronień była ograniczona z uwagi na niebezpieczeństwo z jakim wiązała się 
ona dla życia i zdrowia kobiety. Dopiero, gdy wraz z postępem medycyny (opracowanie i ulepszenie środków 
dezynfekcyjnych,  przeciwbólowych,  itp.),  zabieg  ten  stał  się  bezpieczny  problem  aborcji  przyjął  wymiar 
społeczny. Zob. K. Gormley, One Hundred Years of Privacy, „Wisconsin Law Review” 3 (1992), s. 1400-1405 
oraz A. Sakowicz, op. cit., s. 243-274.
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przechwytywaniu  informacji  oraz  [ich]  wykorzystywaniu  w  sposób  uniemożliwiający 

kontrolę ze strony osoby, której dana informacja dotyczy. Wskazuje na to nie tylko motyw 

artykułu  Warrena  i  Brandeisa  (fotografie  wykonywane  i  publikowane  bez  zgody  osób 

fotografowanych),  ale  również  dokonujący  się  współcześnie  intensywny rozwój  instytucji 

prawnych tworzonych dla ochrony jednostki przed negatywnymi skutkami wykorzystywania 

najnowszych zdobyczy techniki”4.

Nie jest kwestią przypadku, iż pierwsze publikacje na temat prawa do prywatności powstały 

dopiero  w  drugiej  połowie  XIX  wieku.  Dopiero  wówczas  przedstawiciele  wyższych  warstw 

społecznych, z których wywodzili się tak europejscy, jak i amerykańscy prekursorzy prawnej ochrony 

prywatności,  zyskali  realne możliwości życia we względnym odosobnieniu. Wcześniej z uwagi na  

panujące  obyczaje,  realia  społeczno-gospodarcze,  poziom  rozwoju  technologicznego,  czy  szerzej 

warunki  cywilizacyjne,  żądanie  bycia  pozostawionym w spokoju  było  praktycznie  niemożliwe do 

wyegzekwowania. 

życie prywatne w starożytnym Rzymie

W starożytnym Rzymie anonimowość właściwa dzisiejszemu miastu praktycznie nie istniała5. 

„Przez przyzwoitość i z uwagi na pozycję społeczną” kobiety i młodzi chłopcy wychodzili z domu 

zawsze w towarzystwie kilku custodes (opiekunów)6. Mężczyznom towarzyszyli niewolnicy bacznie 

obserwujący każdy krok swego pana. Informacje na temat tego kto, gdzie, kiedy, i z kim się spotyka  

oraz co robi powtarzano z ust do ust w postaci plotek, obelżywych piosenek, anonimów i pamfletów7. 

Klasa panująca czuła się upoważniona do kontrolowania życia prywatnego swoich członków dla dobra 

ogółu8.  Każdy romans, małżeństwo, rozwód czy spadek podlegały krytycznej ocenie (reprehensio). 

Wszyscy,  bez  wyjątku,  musieli  zdawać  rachunek  ze  swego  postępowania.  „Kiedy  [cesarzowi]  

Klaudiuszowi doniesiono o złym prowadzeniu się Mesaliny, wystąpił z uroczystym przemówieniem 

do gwardii cesarskiej. Opisał szczegółowo wiarołomstwo małżonki i obiecał, iż << nigdy więcej się 

nie ożeni,  ponieważ stanowczo małżeństwo mu się nie udaje>>. Kiedy Augustus dowiedział się o 

nieobyczajnym  zachowaniu  własnej  córki,  potem  zaś  wnuczki,  (...)  przedstawił  drobiazgowo  ich 

gorszące postępki w piśmie do senatu i w odezwie (edictum) do ludu”9.

Także  we  własnych  domach  obywatele  rzymscy  nigdy  nie  byli  sami.  Wszechobecność 

niewolników oznaczała nieustanną inwigilację10. „Te obszerne rzymskie domy, jakie zwiedza się w 

Pompejach,  w  Vaison,  w  wielu  innych  miejscowościach,  nie  pozwalały  swym  właścicielom 

4 L.  Kański,  Prawo  do  prywatności,  nienaruszalności  mieszkania  i  tajemnicy  korespondencji,  [w:]  R. 
Wieruszewski (red.), Prawa człowieka. Model prawny, Wrocław 1991, s. 321.
5 P. Brown,  Zmierzch starożytności, [w:] P. Veyne (red.),  Historia życia prywatnego. Tom 1: Od Cesarstwa  
Rzymskiego do roku tysięcznego, Ossolineum 2005, s. 251. 
6 P. Veyne, Cesarstwo Rzymskie,[w:] P. Veyne (red.), op. cit., s. 87.
7 W. Wolert, Szkice z dziejów prasy światowej, Kraków 2005, s. 21.
8  P. Veyne, op. cit., [w:] Id. (red.), op. cit., s. 187.
9  Ibid., loc. cit.
10 Ibid., s. 87.
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rozkoszować się pustą przestrzenią: były bardziej zatłoczone niż dzisiejsze mieszkania w blokach” 11. 

Dotyczyło to nawet sypialni. „Pewien kochanek przyłapany w rzeczonej izbie, twierdził, iż nie szuka 

tam pani, ale służebniczki, która tam również spała. Pani spała sama, lecz opodal łóżka miała jedną  

lub nawet parę niewolnic.  Częściej  niewolnicy spali  pod drzwiami małżonków i pełnili  tam straż.  

<<Kiedy Andromacha ujeżdżała Hektora - twierdzi pewien satyryk – ich niewolnicy masturbowali się 

przyłożywszy ucho do drzwi>>”12.

Toaleta była aktem towarzyskim. Łaźnie i latryny były zbiorowe, zaś potrzeby fizjologiczne 

bez  skrępowania  załatwiano  na  oczach  innych  osób13.  W czasach  późnego  Cesarstwa,  m.in.  pod 

rosnącym  wpływem  chrześcijaństwa,  praktyka  ta  uległa  pewnym  zmianom.  Publiczne  latryny 

zastąpiły  przydomowe  ubikacje  z  dwoma  miejscami.  Tym  samym  ograniczono  grono  osób 

dopuszczonych do uczestnictwa w akcie, zachowując jednocześnie jego towarzyski charakter14. 

życie prywatne w epoce feudalnej

W epoce feudalnej życie prywatne przyjmowało tak kruche formy, iż nawet przedstawiciele 

arystokracji  nie  dysponowali  żadnym miejscem,  w  którym mogliby  schronić  się  w  samotności 15. 

Narodziny i śmierć, a także wszystko co działo się pomiędzy, były nieuchronnie dzielone z innymi 

ludźmi.  Życie  prywatne  miało  charakter  zrytualizowany  i  odbywało  się  na  oczach ogółu.  Posiłki 

spożywane były wspólnie przez wszystkich domowników, z domu wychodzono tylko w grupach, a  

przynajmniej  w  towarzystwie  jednej  osoby,  wszelkie  rozrywki  miały  charakter  zbiorowy,  zaś 

czynnościom „intymnym”,  takim jak pokładziny i  toaleta,  bacznie  przyglądała  się  służba.  Gdy w 

Eryku i Enidzie król Artur puszcza sobie krew, „[przebywało] z nim (...) prywatnie na pokojach tylko 

pięciuset baronów z jego świty: nigdy jeszcze król nie czuł się tak osamotniony” 16. Jak głosi opinia 

weneckiego  franciszkanina  Fra  Paolino,  mężczyźni  z  wyjątkiem  pustelników  i  rozbójników  „to 

zwierzęta stworzone do ciągłego życia wśród wielu innych” (fagli mestiere a vivere con molti)17. 

Średniowieczna  architektura  w  pełni  realizowała  wymogi  grégarité (dosłownie  „życie 

stadne”).  W  domach  szlacheckich  dominowały  bardzo  duże  pomieszczenia  przeznaczone  do 

wspólnego  użytku  wszystkich  domowników.  Mimo ich  często  ogromnych  rozmiarów,  nieustanna 

bliskość innych mieszkańców, a czasem nawet uciążliwy tłok nie pozostawiały żadnego miejsca na 

odosobnienie18.  Najbardziej  prywatnym z wszystkich  pomieszczeń była  sypialnia,  jednak i  w niej 

próżno było  szukać  samotności19.  W jednym łożu  spały  całe  rodziny,  nie  tylko  małżeństwa,  lecz 

11 Ibid., s. 86.
12 Ibid., loc. cit.. Na pochodzącej z I w p.n.e. rzymskiej wazie z reliefami widać sługę przyglądającego się parze 
odbywającej stosunek seksualny. Ibid., s. 24.
13 Co zdaje się zadawać kłam słynnemu dictum Platona, jakoby cywilizacja rodziła się z poczucia wstydu. 
14 Y. Thébert, Życie prywatne i architektura mieszkalna w Afryce rzymskiej, [w:] P. Veyne (red.), op. cit., s. 406.
15 G. Duby (red.),  Historia życia prywatnego. Tom 2: Od Europy feudalnej do renesansu, Ossolineum 2005, 
passim.
16 D. Régnier-Bohler, Świat fikcji, [w:] G. Duby,  op. cit., s. 405.
17 G. Duby, D. Barthélemy, C. De La Roncičre, Obrazy, [w:] Ibid., s. 199.
18 D. Barthélemy, P. Contamine, G. Duby, P. Braunstein, Problemy, [w:] Ibid., s. 610.
19 Ibid., s. 602.
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również dzieci starsze i młodsze. Z tego samego łóżka korzystali bracia i siostry, znajomi i służba  

zatrudniona pod jednym dachem. Zdarzało się,  iż sypialnie dzielili  obcy ludzie. Umawiając się na 

spotkanie z Lancelotem Ginerwa ostrzegła go, iż nie sypia sama, „nie obiecujmy sobie zbyt wiele, na  

wprost mojego łoża spoczywa ranny seneszal, który nieustannie jęczy”20. Szlachta miała w zwyczaju 

trzymać blisko siebie służbę; zaufany szambelan, pokojówka, służąca spali  bądź to na posłaniu w 

sypialni  swego  pana/pani,  bądź  też  w przylegających do  nich  garderobach21.  Na  freskach w San 

Gimignano uwieczniono scenę, w której służąca patrzy na rozebranych do naga, kładących się do  

łóżka małżonków22. 

Powszechnym  zjawiskiem  były  wspólne  kąpiele  nieznających  się  osób23.  XV-wieczny 

kronikarz, tak oto opisuje łaźnie w Baden pod Zurichem - „do kąpielisk przeznaczonych dla ludzi i 

osób niższej kondycji [sic] udają się mężczyźni pospołu z niewiastami, młódkami i dziećmi a zewsząd 

otacza  ich  chmara  gawiedzi.  (..)  Co  zaś  się  tyczy  prywatnych  kąpielisk,  to  odznaczają  się  

wytwornością i  również są wspólne dla kobiet  i  mężczyzn.  Oddziela ich od siebie jedynie rodzaj 

siatki, w której wycięto mnóstwo małych okienek, dzięki czemu można nie tylko wspólnie pijać i 

prowadzić rozmowę, nie tylko się oglądać wzajemnie, lecz również dotykać, jak to jest w zwyczaju.  

Nad basenami biegną galerie,  gdzie  zasiadają  mężczyźni,  by popatrzeć  i  pogawędzić.  Wszystkim 

bowiem wolno wejść tam, gdzie inni się kąpią, by pobawić się, pogaworzyć, poprzyglądać, odprężyć i 

pozostać tak długo, aż będą mogli ujrzeć wchodzące lub wychodzące nieomal całkowicie obnażone 

kobiety. Nikt nie pilnuje wejścia, wszystkie drzwi stoją otworem (...)”24.

Na  nieuchronne  przebywanie  w  grupie  skazani  byli  też  przedstawiciele  niższych  warstw 

społecznych.  Ze spisów podatkowych przeprowadzonych w 1290 r.  na terenie dzisiejszych Włoch 

wynika, iż w jednym dymie mieszkało wówczas średnio po 6 osób25. Domostwa najbiedniejszych były 

ciasne, zadymione, pozbawione wewnętrznych ścianek działowych, nie zapewniały ani odpoczynku, 

ani intymności26. Nieco lepiej sytuowani rolnicy dysponowali wydzieloną sypialnią, wspólną jednakże 

dla  wszystkich  domowników.  Bogaci  chłopi  przyznawali  priorytet  pomieszczeniom o  charakterze 

zawodowym.  W  miastach  osobne  sypialnie  nie  były  rzadkością,  problemem  stanowiła  jednakże 

gęstość zabudowy. Większość dróg miejskich przypominała „ciemne korytarze wśród piętrzących się 

domów”27.  Ulice o rozpiętości 6-7 metrów uważane były za bardzo szerokie. Z uwagi na bliskość  

zamieszkania  sąsiedzi  odgrywali  w  życiu  codziennym  rolę  nieznacznie  różniącą  się  od  tej,  jaka 

przypadała krewnym mieszkającym pod jednym dachem. Niewiele udawało się przed nimi ukryć, 

nawet sceny małżeńskie przedostawały się poza ściany. Jak czytamy w aktach sądowych z początku 

XV w. „przez okno wychodzące na dom Monny Selvazza [jej sąsiadka] widziała ze sto razy, jak tamta  

kładła  się  nago  do  łóżka  z  mężczyznami  całkiem  nagimi  i  wyczyniała  tam  wszelkiego  rodzaju 

20 D. Régnier-Bohler,op. cit., s. 407.
21 D. Barthélemy, P. Contamine, G. Duby, P. Braunstein, op. cit., s. 603.
22 G. Duby, D. Barthélemy, C. De La Roncičre, op. cit., s. 267.
23  D. Barthélemy, P. Contamine, G. Duby, P. Braunstein, op. cit., s. 718.
24  Ibid., s. 720-721.
25 G. Duby, D. Barthélemy, C. De La Roncičre, op. cit., s. 201.
26 Ibid., s. 215.
27 D. Barthélemy, P. Contamine, G. Duby, P. Braunstein, op. cit., s. 539.
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niecnoty, jak dziewka nierządna”28. Do stale otwartych domów można było się dostać równie łatwo, 

jak je podglądać. Przez prywatne podwórka stale przewijały się obce osoby – wędrowni handlarze, 

żebracy, duchowni, posłańcy, wysłannicy władz miejskich, służący sąsiadów, etc.29. 

zwrot w kierunku prywatności

Pierwszy  wyraźny,  aczkolwiek  ograniczony  do  szlachty  i  bogatych  mieszczan,  zwrot  w 

kierunku prywatności następuje wraz ze schyłkiem średniowiecza30. Przestrzeń życia towarzyskiego 

(sociabilité)  zaczyna  być  oddzielana  od  przestrzeni  intymnej  (intimité)31.  Poradnik  dobrego 

wychowania dla dam nakazuje, by przechodząc obok czyjegoś domu nie zaglądać doń ciekawie i nie 

zatrzymywać się przed nim. „Stanie przed cudzym domem z rozdziawionymi ustami, czy też krążenie 

wokół niego, nie jest zachowaniem ani mądrym, ani też uprzejmym. Istnieją bowiem takie czynności, 

których się dopuszczamy jedynie w zaciszu własnego domu, nie chcąc by wiedział o nich każdy, kto  

tylko się zbliży. Wchodząc zatem do cudzego domu, należy uprzednio lekko zakasłać, by poprzez 

chrząknięcie, albo jakieś słowo zawiadomić o [naszym] przybyciu”32. 

W XV-wiecznej  literaturze  coraz  śmielej  operowano pierwszą osobą  liczby pojedynczej 33. 

Powstają  liczne  pamiętniki  i  autobiografie,  spisywane  „dla  własnej  przyjemności  i  dlatego  by 

pamiętać”34.  Odosobnienie  przestaje  być  traktowane  jako  forma  umartwienia  i  ascezy.  Jedną  z 

podstawowych  rozrywek  staje  się  czytanie  w  samotności  książek35.  Przeobrażeniom  podlega  też 

architektura  domów  szlachty  i  bogatych  mieszczan.  Wielkie  pomieszczenia  zaczynają  być 

zastępowane dużą ilością mniejszych pokoi,  w których skupia się działalność o pewnych cechach  

niezależności.  Tworzy  się  coraz  więcej  przestrzeni-łączników,  bocznych  schodów,  tylnich  wejść, 

dodatkowych korytarzy, itp., dzięki którym można wejść lub wyjść z pomieszczenia bez konieczności 

przechodzenia przez inne36. 

Do końca oświecenia zmiany te wywierały jedynie minimalny wpływ na realia życia niższych 

warstw stanowiących większość społeczeństwa.  Najbiedniejsi  wciąż „żyją stłoczeni  w cuchnących 

ruderach”. W 1428 r. w jednym dymie mieszka średnio ponad 7 osób37. Pod koniec XV w. miasta 

zaczynają wchłaniać nadmiar ludności, której wieś nie jest w stanie wyżywić. W 1550 r. Paryż liczył  

już około 275 tysięcy mieszkańców. W 1643 r. liczba ta zwiększyła się do 420 tysięcy, w 1700 r.  

osiągnęła 515 tysięcy, a w przededniu Rewolucji Francuskiej przeszło 630 tysięcy osób38. W początku 

28 G. Duby, D. Barthélemy, C. De La Roncičre, op. cit., s. 356.
29 Ibid., s. 356-358.
30 R. Chartier (red.), Historia życia prywatnego. Tom 3: Od renesansu do oświecenia, Ossolineum 2005, passim.
31 J. Revel, O. Ranum, J. L. Flandrin, J. Gélis, M. Foisil, J. M. Goulemont, Formy zwrotu w stronę prywatności, 
[w:] R. Chartier (red.), op. cit., s. 191.
32  Ibid., s. 411.
33  Ibid., s. 378-423.
34 P. Aričs, Argumenty za historią życia prywatnego, [w:] R. Chartier (red.), op. cit., s. 12.
35 Y. Castan, F. Lebrun, R. Chatier, Kształt współczesności, [w:] R. Chartier (red.), op. cit., s. 160-163.
36 P. Aričs, op. cit.,  s. 14-15.
37 G. Duby, D. Barthélemy, C. De La Roncičre, op. cit., s. 201.
38 Źródło Wikipedia, Demographics of Paris, http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Paris.
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XVIII  w.  w  typowej  paryskiej  kamienicy  każdy  metr  kwadratowy,  od  antresoli  po  poddasze  

wykorzystany  był  do  maksimum39.  Zatłoczone  do  granic  możliwości  budynki  „bezwstydnie 

wystawiały  swych  mieszkańców  na  widok  publiczny”40.  Sąsiadujące  pomieszczenia  łączone  były 

licznymi korytarzami, przejściami i zewnętrznymi gankami, dostępnymi dla wszystkich mieszkańców. 

Obyczaj  nakazywał  by  nie  zamykać  drzwi  wychodzących  na  klatkę  schodową  lub  mieszkanie 

sąsiadów. Podwórza otwarte były dla przechodniów, klientów kamienniczych sklepów i  ulicznych 

straganów, wędrownych kupców, przedstawicieli  władz municypalnych,  etc.  Miasto żyło w rytmie 

ciągłego  wzajemnego  podglądania,  „kłótnie  małżeńskie,  potajemne  związki  miłosne,  hałaśliwy 

lokator, niesforne dzieci – o wszystkim wszyscy wiedzą i wszystko słyszą bez trudu”41. 

życie prywatne w XIX w.

Ukrycie  życia  prywatnego  przybiera  konkretne  kształty  dopiero  w  drugiej  połowie  XIX 

wieku42.  Burżuazja,  która  wcześniej  bardzo  często  mieszkała  w  tych  samych  kamienicach  co 

proletariat (choć w nieporównywalnie lepszych warunkach), wyprowadza się do cichych i spokojne 

dzielnic,  wolnych  od  tłoku  i  wielkomiejskiego  gwaru.  Potrzebę  poszanowania  prywatności  coraz 

wyraźniej odczuwają też przedstawiciele niższych warstw społecznych. Z końcem XIX w. pojawiają  

się pierwsze żądania zapewnienia „minimum mieszkaniowego”. W ankietach przeprowadzonych w 

1884 r. na zlecenie specjalnej komisji parlamentarnej, francuscy robotnicy wymieniają jako jedno ze  

swych głównych pragnień „nieco więcej  przestrzeni  i  co najmniej  dwa pokoje”43.  Podobne  głosy 

zaczynają  być  także  podnoszone  w  Wielkiej  Brytanii;  z  przeprowadzonych  wśród  angielskich 

robotników badań wynika,  iż jednym z ich priorytetów staje się kwestia zapewnienia prywatności  

domowego  ogniska.  „Panuje  poważna  obawa,  że  sąsiad  może  niespodziewanie  wkroczyć  do 

mieszkania”44. Powolna, acz stała, poprawa warunków życia klasy robotniczej45 umożliwia stopniową 

realizację tych pragnień. 

Na poszerzający się  w drugiej  połowie XIX w. zakres  prywatności  istotny wpływ ma też  

rosnąca anonimowość wielkomiejskiego życia. Miasta uwalniają swych mieszkańców od skazania na 

określone otoczenie i hermetyczną społeczność46. Robotnicy rolni masowo przeprowadzający się w 

poszukiwaniu pracy do wielkomiejskich osiedli nie przestają być przedmiotem obserwacji ze strony 

swych sąsiadów, współpracowników, przechodniów,  etc.,  jednak nieporównywalnie większa niż na 

wsiach koncentracja i mobilność ludzi sprawia, iż obserwacja ta jest w znacznie mniejszym stopniu  

zindywidualizowana.  Rozbudowa  osiedli,  na  których  mieszka  nawet  kilkadziesiąt  tysięcy  osób, 

39 N. Castan, M. Aymard, A. Collomp, D. Fabre, A. Farge,  Zbiorowość. Państwo i rodzina. Drogi i napięcia, 
[w:] R. Chartier (red.), op. cit., s. 667-672.
40 Ibid., s. 667.
41 Ibid., s. 669.
42 M.  Perrot  (red.),  Historia  życia  prywatnego.  Tom  4:  Od  rewolucji  francuskiej  do  I  wojny  światowej , 
Ossolineum 2006, passim.
43 M. Perrot, R. H. Guerrand, Sceny i miejsca, [w:] M. Perrot (red.), op. cit., s. 359.
44 Ibid., loc. cit.
45 N. Rosenberg, L.E. Birdzell, Jr., Historia kapitalizmu, Kraków 1994, s. 254 - 260.
46 J. Gyurkovich, Miasto w mieście – problemy kompozycji, Kraków 2004, s. 11.
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powstawanie zakładów pracy zatrudniających tysiące robotników (często pracujących na kilka zmian),  

czy powołanie do życia komunikacji masowej sprawia, iż miast powoli przeradzają się w społeczności 

nieznających się osób (society of strangers).

Wpływ postępu technologicznego na rozwój prawa do prywatności

rewolucja technologiczna w XIX w.

W końcu XIX w., prywatność zanim jeszcze zdąży się upowszechnić zostaje wystawiona na  

próbę. Do rąk indywidualnych użytkowników trafia wówczas cały szereg rewolucyjnych technologii  

mających istotny wpływ na zakres zasadnie oczekiwanego odosobnienia47. W 1826 r. J. N. Niecepe 

wykonuje pierwszą fotografię. Pięćdziesiąt lat później T. A. Edison prezentuje fonograf - pionierskie 

urządzenie do rejestrowania i odtwarzania dźwięku. W połowie XIX w. dokonuje się rewolucja w 

komunikacji48. W 1844 r. S. Morse, sam nie mogąc się nadziwić własnemu wynalazkowi, przesyła z  

Waszyngtonu do Baltimore telegram o treści, „Boże, do czego to doszło”49. Czternaście lat później, za 

sprawą  transatlantyckiego  kabla  telegraficznego  łączącego  Wielką  Brytanię  ze  Stanami 

Zjednoczonymi  wiadomości,  których  przesłanie  zajmowało  niegdyś  kilka  tygodni,  docierają  do 

adresatów w ciągu niecałej doby50. Ich upowszechnienie rewolucjonizuje media. Agencje prasowe i 

reporterzy  zagraniczni  zaczynają  niemal  na  bieżąco  przesyłać  relacje  na  temat  najważniejszych 

(najciekawszych)  wydarzeń  lokalnych  do  oddalonych  często  o  tysiące  kilometrów  redakcji. 

Informacje,  które  niegdyś  przekazywano sobie  na  placach  i  ruchliwych skrzyżowaniach,  w ciągu 

kilkunastu godzin obiegają cały świat.  Nie tylko polityka i  wojny nabierają globalnego znaczenia, 

międzynarodowe zainteresowanie zyskują lokalne celebrities (zob. choćby przytaczany w poprzednim 

rozdziale przypadek francuskiego milionera skandalisty d’Abbody d’Arrasa). W 1876 r., A. G. Bell 

odbywa  pierwszą  rozmowę  telefoniczną,  dwa  lata  później  powstaje  pierwsza  publiczna  centrala  

telefoniczna i ukazuje się pierwszy spis numerów (zawierający ok. 50 nazwisk). W 1882 r. w samych 

tylko Stanach Zjednoczonych w użytku znajduje się już przeszło 240 tysięcy aparatów telefonicznych. 

Z  momentem,  gdy  czas  oczekiwania  na  nadejście  informacji  zaczyna  być  mierzony  już  nie  w 

godzinach, lecz sekundach, „nowa technologiczna współzależność” przeistacza Zachód w „globalną 

wioskę”, w której wszyscy, wszystko wiedzą51.

47 R. E. Smith, Ben Franklin’s Web Site. Privacy and Curiosity from Plymouth Rock to the Internet, Providence: 
Privacy Journal 2004, s. 122-125.
48 L.  W.  Zacher,  Społeczeństwo informacyjne.  Aspekty  techniczne,  społeczne  i  polityczne,  Lublin-Warszawa 
1992, s. 63-64.
49 D. Kahn, Łamacze kodów. Historia kryptologii, Warszawa 2004, s. 215.
50 P. R. Keefe, Chatter. Dispatches from the Secret World of Global Eavesdropping, New York: Random House 
2005, s. 51.
51 Warto  w  tym  miejscu  zaznaczyć  (przypomnieć),  iż  M.  McLuhan,  który  spopularyzował  ten  termin 
(zaczerpnięty najprawdopodobniej z dzieła P. W. Lewisa,  America and Cosmic Man z 1948 r.),  używał go w 
znaczeniu pejoratywnym. Zob. M. Mcluhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, Toronto: 
University of Toronto Press 1962, passim.
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reakcje na zmiany technologiczne

Znaczna  część  rewolucyjnych  wynalazków,  które  trafiły  na  rynek  pod  koniec  XIX  w. 

wywoływała głęboki szok u osób, które się z nimi spotykały. Słynna ucieczka widzów z pierwszego 

pokazu filmu braci  Lumičre  L’Arrivée d’un train  en garde de  la  Ciotat  jest  najprawdopodobniej 

mitem52, jednak historia notowała wiele innych podobnych incydentów. Dla tematyki poruszanej w 

niniejszej  pracy  znamienne  jest  zwłaszcza  zdarzenie,  jakie  miało  miejsce  14  czerwca  1890  r.  w 

nowojorskim Broadway Theatre. W czasie musicalu pt.  Castels in the Air jeden z widzów wykonał 

zdjęcie  gwieździe  spektaklu  Marion  Manoli.  Ta,  przestraszona  błyskiem  flesza,  zakryła  twarz 

ubraniem i  uciekła z płaczem za kulisy.  W kilka dni  później  aktorka wytoczyła  fotografowi  oraz  

producentowi musicalu (który chciał wykorzystać zdjęcie na plakatach promujących spektakl) proces 

cywilny, domagając się od sądu wydania zakazu rozpowszechniania fotografii53.

Współczesnemu czytelnikowi reakcja ta może się wydawać przesadną, jednak w XIX w. była 

całkiem naturalną.  Dziś  jesteśmy przyzwyczajeni  do  stałego obcowania  z  własnym wizerunkiem. 

Jednak w czasach M. Manoli, przeciętna osoba niewiele miała sposobności ku temu by ujrzeć samą 

siebie. Do połowy XIX w. lustro było towarem luksusowym, zaś kontemplacja własnego wizerunku 

przywilejem54. Przez kilkadziesiąt lat od czasu gdy J. N. Niepce wykonał pierwszą fotografię, także 

aparaty  fotograficzne  pozostawały  poza  zasięgiem większości  nabywców.  Barierę  dla  ich  zakupu 

stanowiła  nie  tylko  wysoka  cena,  ale  także  nieprzystępna  technologia.  Pierwsze  urządzenia  tego 

rodzaju  były  duże,  ciężkie,  nieporęczne  i  skomplikowane  w  obsłudze.  Ich  przeniesienie  na  inne 

miejsce  często  wymagało  użycia  powozu.  Po  zrobieniu  jednego  tylko  zdjęcia  niezbędnym  była  

wymiana w ciemni płyty z materiałem światłoczułym. Długi czas naświetlania powodował z kolei, iż 

fotografowany obiekt musiał przez pewien czas pozostawać w bezruchu. Wszystko to sprawiało, iż 

przez  pół  wieku  od  wynalezienia  fotografii  nabywcami  aparatów  fotograficznych  byli  niemal 

wyłącznie  zawodowi  artyści  fotografowie,  którzy  wykorzystywali  je  do  zdjęć  portretowych, 

krajobrazów, martwej natury i reprodukcji dzieł sztuki55. 

rewolucja w fotografii

Sytuacja ta uległa drastycznej zmianie w 1888 r., kiedy firma Eastman wprowadziła na rynek 

pierwszą  amatorską  kamerę  migawkową  Kodak  I,  reklamowaną  jako  „najmniejszy,  najlżejszy  i 

najłatwiejszy w obsłudze aparat detektywistyczny”56. Zastąpienie płyt filmem rolkowym umożliwiało 

52 Zob. M. Loiperdinger,  Lumičre’s Arrival of the Train: Cinema’s Founding Myth,  “The Moving Image” 4 
(2004), s. 89-118.
53 Manola v. Meyers & Stevens 1890 niepublikowana, szerzej w D. J. Glancy, Privacy and the Other Miss M.,  
“Northern Illinois University Law Review” 10 (1990), s. 401 i n., zob. też, R. E. Smith, op. cit., s. 122 i n. 
54 A. Corbain, Kulisy, [w:] M. Perrot (red.), op. cit., s. 478 oraz R. E. Smith, op. cit., s. 124.
55 W 1839 r. wykonanie zdjęcia portretowego wymagało 15 minut pozowania, zaś cena odbitki wahała się od 50  
do 100 franków (dla porównania, średnia wartość majątku francuskiego robotnika w 1891 r. szacowana jest na 
68 franków). M. Perrot, R. H. Guerrand, op. cit., s. 365. Dane na temat majątku za A. Corbain, op. cit., s. 480.
56 D. J. Glancy, op. cit., s. 407.
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wykonanie 100 zdjęć bez konieczności każdorazowej wymiany w ciemni materiału światłoczułego. Po 

każdym naświetleniu wystarczyło przewinąć film, by móc wykonać kolejną fotografię. Zastosowanie 

emulsji światłoczułej o krótkim czasie naświetlenie umożliwiło właścicielom Kodaków wykonywanie 

wyraźnych  zdjęć  poruszających  się  obiektów.  Jedyną  czynnością  przekraczającą  możliwości 

amatorskiego fotografa było wywoływanie zdjęć. W tym celu, po wykorzystaniu wszystkich klatek  

należało się udać do specjalnego serwisu, w którym za odpowiednią opłatą kopiowano negatywy na 

papier pozytywowy i załadowywano do aparatu kolejny film. Dzięki tej metodzie fotografia staje się 

dostępna dla każdego. Jednocześnie, ludzie zajmujący się fotografią zawodowo, ze względu na to, iż 

mogą  pracować  zdecydowanie  szybciej,  poświęcają  się  nowym  tematom57.  Dziennikarze  zyskują 

możliwość fotograficznego dokumentowania opisywanych zdarzeń58, a  co szczególnie istotne – „po 

raz  pierwszy  w  historii  pojawił  się  prawdziwy  [niepozowany]  wizualny  zapis  wyglądu  i  życia  

zwykłego człowieka, pozbawiony interpretacji literackiej, czy stronniczości”  59.

zmiany prawne zainicjowane rewolucją w fotografii

 

W kilka miesięcy po tym jak sprawa Manola v. Stevens trafia do sądu, w Harvard Law Review 

ukazuje się artykuł Warrena i Brandeisa The Right to Privacy, w którym na pierwszym miejscu wśród 

nowych  „urządzeń  mechanicznych”  zagrażających  prywatności  wymieniają  oni  „natychmiastową 

fotografię”60. Podobne wydarzenia doprowadzają we Francji do poszerzenia ochrony wynikającej z 

art. 1382 Kodeksu Napoleona na interesy niemajątkowe, w tym właśnie ochronę wizerunku, zaś w 

Niemczech,  do  uchwalenia  nowego  prawa autorskiego,  zgodnie  z  którym zdjęcia  przedstawiające 

jednostkę mogą być rozpowszechniane lub wystawiane na widok publiczny wyłącznie za jej zgodą.

komunikacja dalekodystansowa

Do XIX w. podstawową formą komunikacji dalekodystansowej były przesyłki pocztowe. Był 

to system powolny, kosztowny, często zawodny (listy nie zawsze docierały na miejsce) i jedynie w 

niewielkim stopniu gwarantujący tajemnicę komunikowania się jednostek61. Jak w 1788 r. stwierdził 

G.  Washington,  „wysyłając pocztą  list  rozgłaszam swoje słowa na cały świat”62.  Listy przyszłego 

prezydenta  Stanów  Zjednoczonych  budziły  zainteresowanie  osób  odpowiedzialnych  za  ich 

dostarczanie głównie z uwagi na jego sławę oraz status społeczny, jednak także zwykli obywatele nie  

mogli liczyć na zachowanie treści przesyłek pocztowych w tajemnicy. Z uwagi m.in. na niski stopień 

57 I. Zdrowak, Historia fotografii, http://fotografia.idg.pl/varia/0039.html
58 R. E. Mensel,  Kodakers Lying in Wait: Amateur Photography and the Right to Privacy in New York, 1885-
1915, „American Quarterly” 43 (1991), s. 24-45. 
59 B. Coe,  The Birth of Photography, New York: Taplinger Publishing 1977, s. 58, przytaczam za L. Lessig, 
Wolna kultura, Warszawa 2005, s. 58.
60 S. D. Warren, L. D. Brandeis, The Right to Privacy, „Harvard Law Review”, 4 (1890), s. 211.
61 R. E. Smith, op. cit., s. 49 i n. 
62 W oryginale “by passing through the post office, my words should become known to all the world”. Cytat za 
Ibid., s. 50.
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alfabetyzacji  listy nie były traktowane jako medium prywatne.  Powszechnym zjawiskiem było ich 

dyktowanie osobom trzecim oraz publiczne odczytywanie w gospodach, domach parafialnych i innych 

miejscach spotkań. Na przekazywane w nich treści, istotny wpływ miała także świadomość tego, iż  

zawartość przesyłek może być monitorowana przez władze63. Jak we wstępie do jednego ze swych 

listów napisał T. Jefferson, „niedyskrecja pracowników poczty nie pozwala mi na wypowiadanie się w 

sposób swobodny i pełny”64.

komunikacja telegraficzna a prywatność

Wybudowanie  w  1833  r.  pierwszej  linii  telegraficznej  w  istotny  sposób  usprawniło 

komunikację dalekodystansową, radykalnie skracając czas dostarczania wiadomości, obniżając koszta 

przesyłki i zwiększając pewność jej otrzymania przez adresata, jednakże nie miało ono większego  

wpływu na stopień jej prywatności. Jak jeszcze w 1854 r. pisał jeden z publicystów Quarterly Review, 

przesyłanie prywatnych wiadomości za pośrednictwem telegrafu budzi poważne wątpliwości, „gdyż w 

każdym przypadku pół tuzina ludzi zapoznaje się z każdym słowem przekazywanym od jednej osoby 

do drugiej. Pracownicy English Telegraph Company są zaprzysiężeni do zachowania tajemnicy, ale 

często przecież piszemy rzeczy, w przypadku których byłoby dla nas nie do zniesienia  wiedzieć, że 

obcy ludzie czytają je na naszych oczach. Jest to poważna wada telegrafu i  musi ona zostać jakimś 

sposobem usunięta (...)”65. 

podsłuch linii telegraficznych

Istotnym problemem, było także przechwytywanie treści telegramów przez osoby trzecie. Dla 

użytkowników telegrafów fakt,  iż  wysyłane przez  nich  wiadomości  mogą  zostać  odczytane  przez 

przedstawicieli odpowiednich władz nie stanowił tajemnicy. Jednak, na przełomie lat 70/80-tych XIX 

w.  światowe  media  regularnie  donosiły  także  o  przypadkach podsłuchiwania  linii  telegraficznych 

przez osoby prywatne66. Jednym z najgłośniejszych tego rodzaju incydentów, było przekupienie przez 

dwóch  francuskich  bankierów  operatora  telegrafu  w  Tours  (przez  które  przesyłano  wszystkie 

telegramy na trasie Paryż-Bordeaux),  dzięki  czemu przez dwa lata  uzyskując dostęp do poufnych 

informacji  finansowych  niepostrzeżenie  manipulowali  oni  kursami  spółek  giełdowych67.  Podobne 

przypadki notowano także w Stanach Zjednoczonych i  Wielkiej Brytanii.  Wprawdzie dość szybko 

wprowadzono regulacje  mające na  celu ograniczenie  tego  rodzaju  działalności  -  pierwsze  ustawy 

chroniące tajemnicę komunikacji telegraficznej pojawiły się jeszcze w latach 1860.68 - jednakże już 

63 Pierwsze  angielski  akt  zezwalający  na  otwieranie  przesyłek  pocztowych  został  wydany w 1663 roku.  L. 
Kański, op. cit., s. 348.
64 R. E. Smith, op. cit., s. 50.
65 D. Kahn, op. cit., s. 215 i 1205.
66 R. E. Smith, op. cit., s. 155.
67 P. Waglowski, Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu, Gliwice 2005, s. 43.
68 W.  Diffie,  S.  Landau,  Privacy  on  the  Line.  The  Politics  of  Wiretapping  and  Encryption,  Cambridge: 
Massachusetts Institute of Technology Press 1999, s. 155.
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wkrótce  po  ich  wejściu  w życie,  za  sprawą rewolucyjnego wynalazku  T.  Bella,  okazały  się  one 

anachronicznymi.

prywatność rozmów telefonicznych

W pierwszych latach rozwoju telefonii, osoby korzystające z usług firm telekomunikacyjnych 

nie  mogły  oczekiwać  poszanowania  tajemnicy ich rozmów69.  Z przyczyn technologicznych każde 

połączenie wymagało udziału operatorów central telefonicznych, którzy mogli biernie uczestniczyć 

we wszystkich konwersacjach. Problem ten został rozwiązany dopiero w 1889 r. (a więc w trzynaście 

lat od odbycia pierwszej rozmowy telefonicznej), kiedy to przedsiębiorca pogrzebowy A. P. Stowger 

podejrzewając, iż połączenia od jego potencjalnych klientów są przekierowywane przez nieuczciwych 

operatorów do konkurencji,  stworzył automatyczną centralę telefoniczną komutującą rozmowy bez 

udziału osób trzecich70. Jednak nawet po upowszechnieniu się tej technologii, rozmówcy nie mogli 

mieć pewności, iż są jedynymi osobami, które uczestniczą w konwersacji, albowiem aż do początku 

lat  1930.  większość połączeń realizowano za pośrednictwem tzw. linii  łączonych (party lines),  co 

oznaczało,  iż kilku abonentów miało przyporządkowany ten sam ciąg indentyfikacyjny.  Wybranie 

określonego  numeru  powodowało,  iż  telefon  dzwonił  u  wszystkich  korzystających  z  niego  osób. 

Jedynie od nich samych zależało, czy przekonawszy się, iż połączenie jest skierowane do innej osoby 

odłożą  słuchawkę,  czy  też  nie.  Sytuacja  ta  stwarzała  sposobność  do  niemalże  dowolnego 

podsłuchiwania rozmów prowadzonych przez abonentów o tym samym numerze. Jak w 1910 r. w 

liście do swojej żony pisał przyszły prezydent USA H. S. Truman, „gdyby jakaś osoba wynalazła  

urządzenie blokujące na czas rozmowy sygnał dziewięciu na dziesięć osób korzystających z tej samej 

linii, stałaby się bogatszą i bardziej znaną niż Edison. Nie mogłaby ona jednak liczyć na poklask nas 

[prostych  ludzi],  gdyż  za  jej  sprawą  nie  moglibyśmy  swobodnie  zapoznawać  się  z  cudzymi 

sprawami”71.  Dopiero stopniowe zastępowanie linii  łączonych zindywidualizowanymi (single-party  

lines)  spowodowało,  iż  rozmowy  telefoniczne  zyskały  prywatny  charakter.  Paradoksalnie  jednak,  

zmiana  ta  uczyniła  podsłuchiwanie  rozmów  telefonicznych  bardziej  opłacalnym,  albowiem 

komunikacja  prowadzona  za  pośrednictwem linii  telekomunikacyjnych  stała  się  znacznie  bardziej 

swobodna.   

pierwsze urządzenia podsłuchowe i ich zastosowania

Pierwszy w USA patent  na urządzenie  służące do podsłuchiwania  rozmów telefonicznych 

wydano w 1881 r.72. Nowojorska policja zaczęła podłączać się do linii telefonicznych użytkowanych 

przez  podejrzanych  już  w  początku  następnej  dekady73.  Jednakże  istotny  rozwój  urządzeń 

69 R. E. Smith, op. cit., s. 154-157.
70 Ibid., s. 155-156.
71 Ibid., s. 155.
72 P. Fajgielski, Ochrona danych osobowych w telekomunikacji – aspekty prawne, Lublin 2003, s. 212.
73 W. Diffie, S. Landau, op. cit., s. 155.
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podsłuchowych nastąpił  w USA dopiero na przełomie lat  20/30 XX w.  i  był  on odpowiedzią  na 

rosnącą aktywność zorganizowanych grup przestępczych (niezamierzoną konsekwencję prohibicji)74.

Głównym obszarem działalności  przestępczości  zorganizowanej  jest  sprzedaż  nielegalnych 

towarów  i  usług.  Z  uwagi  na  fakt,  iż  większość  transakcji   zawieranych  na  czarnym rynku ma 

charakter  konsensualny,  „organa  ścigania  pozbawione  są  pomocy  ze  strony  swego  największego 

sprzymierzeńca,  tj.  ofiary”75.  Pozyskiwanie  dowodów z  zeznań jest  w tym przypadku dodatkowo 

utrudnione, ze względu na brutalnie egzekwowany nakaz milczenia (omerta), powstrzymujący osoby 

uczestniczące w przestępstwie od przekazywania jakichkolwiek informacji na jego temat osobom z 

nim  nie  związanym,  a  w  szczególności  przedstawicielom  organów  ścigania  i  wymiaru 

sprawiedliwości76. Stąd też najskuteczniejszym środkiem w walce z tego rodzaju przestępczością jest  

podsłuchiwanie rozmów prowadzonych przez zaangażowane w nią osoby77.

podsłuch operacyjny

W  Stanach  Zjednoczonych  prowadzenie  podsłuchu  operacyjnego  ułatwiał  fakt,  iż  przez 

pierwsze  trzydzieści  lat  XX  w.  nie  istniały  na  poziomie  federalnym  żadne  regulacje  zakazujące 

podsłuchiwania rozmów telefonicznych. Tego rodzaju przepisy uchwaliło wiele legislatur stanowych 

(często w formie nowelizacji analogicznych ustaw dotyczących komunikacji telegraficznej), jednak w 

praktyce  odniosły  one  niewielki  skutek.  Organa  śledcze  poszczególnych  stanów  powszechnie  je 

ignorowały uważając,  iż  nie  mają  one w stosunku do nich zastosowania78.  Do takiej  interpretacji 

przychylały  się  także  niektóre  stanowe  sądy,  które  w  kilku  sprawach  przeciwko  członkom 

zorganizowanych grup przestępczych dopuściły dowody z nieautoryzowanych podsłuchów. Tak było 

74 Ibid., s. 156 i n.
75 S. B. Duke, A. C. Gross,  America’s Longest War: Rethinking Our Tragic Crusade Against Drugs, Putnam 
1993, s. 107. Przytaczam za Ibid., s. 167.
76 Ibid., loc. cit.
77 Tak w każdym bądź razie  twierdzą  przedstawiciele organów ścigania,  zdaniem niezależnych specjalistów 
korzyści płynące z podsłuchu elektronicznego nie są wcale tak oczywiste. Dla przykładu, podczas debaty nad 
Omnibus Crime Control  Act (amerykańskiej  ustawy federalnej  określającej  zasady prowadzenia  legalnego - 
podsłuchu patrz niżej) Prokurator Generalny USA R. Clark kategorycznie stwierdził, iż nie jest mu znany ani  
jeden przypadek postępowania,  w którym podległe  mu organa nie były w stanie udowodnić winy sprawcy 
inaczej,  jak tylko poprzez  odwołanie  się  do dowodów pozyskanych  z podsłuchu.  Dla potwierdzenia  tezy  o 
baraku konieczności stosowania kontroli rozmów telefonicznych do zwalczania przestępczości zorganizowanej 
Clark przytoczył cały szereg spraw, w których udało się doprowadzić do skazania członków grup mafijnych,  
pomimo tego,  iż  w toczonych  przeciwko  nim śledztwach  nie  stosowano  żadnej  formy podsłuchu.  Ponadto 
wyraził on przekonanie, iż z uwagi na wysokie koszta prowadzenia podsłuchów są one mniej efektywne niż inne 
środki zwalczania tego rodzaju przestępstw.  „I think it  may well be that  with the commitment of the same 
manpower  to  other  techniques,  even  more  convictions  could  be  secured,  because  in  terms  of  manpower, 
wiretapping, end electronic surveillance is very expensive”.  Podobny pogląd wyraził także prezes US District 
Court  for  Northern  Illinois,  do  którego  trafiała  znaczna  części  spraw przeciwko  chicagowskiej  mafii.  „My 
experiences have produced in me a complete repugnance, opposition, and disapproval of wiretapping, regardless  
of circumstances.  This invasion of  privacy, too often an invasion of privacy of  innocent  individuals,  is  not  
justified. In every case I know of where wiretapping has been used, the case could have been made without the  
use  of  wiretap.  Wiretapping  in  my  opinion  is  mainly  a  crutch  or  shortcut  used  by  inefficient  or  lazy 
investigators”.  Tego  rodzaju  głosy  wyrażali  również  prokuratorzy  generalni  stanów  California,  Delaware, 
Missouri i New Mexico. Zob. W. Diffie, S. Landau, op. cit., s. 170-171.
78 R. E. Smith, op. cit., s. 158 i n.
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m.in.,  w  głośnej  sprawie  przeciwko  R.  Olmsteadowi,  pseudonim  Big  Boy,  skorumpowanemu 

policjantowi z Seattle, który w oparciu o dowody z podsłuchu założonego z naruszeniem przepisów 

stanu Washington, został skazany na wieloletnie pozbawienie wolności za przemyt i nielegalny handel 

alkoholem79. 

casus Olmstead

W 1928 r.  problem konstytucjonalności podsłuchów zakładanych na liniach telefonicznych 

rozstrzygnął  Sąd  Najwyższy  USA.  Rozpatrując  skargę  wniesioną  przez  Olmsteada  Sąd  uznał,  iż 

założenie podsłuchu na linii telefonicznej biegnącej poza miejscem zamieszkania podejrzanego, nie 

stanowi naruszenia IV poprawki. „[W rozpatrywanej sprawie] nie doszło do przeszukania. Nie było  

żadnego zajęcia [materiałów]. Dowody zostały pozyskane wyłącznie za pomocą [zmysłu] słuchu. Dla 

ich  zebrania  nie  wkroczono  na  [teren  prywatny].  Wynalezienie  50  lat  temu telefonu  umożliwiło 

jednostkom prowadzenie  dalekodystansowych  rozmów.  [Ochrona  wynikająca  z  IV  Poprawki]  nie 

może być jednak rozszerzona na oplatające cały świat kable telefoniczne. Kable wychodzące z domu, 

bądź biura nie stanowią jego integralnej części, tak samo jak nie należą do niego prowadzące doń 

drogi.  (...)  Kongres  może,  rzecz  jasna,  rozszerzyć  [ochronę  tajemnicy  komunikacji]  na  rozmowy 

telefoniczne, uznając na drodze ustawowej ich przechwytywanie [za nielegalne]. Nie mogą jednak 

tego uczynić sądy(...)”80.

Federal Communications Act

W 1934 r. w reakcji na powyższe orzeczenie Kongres USA uchwalił przepisy zabraniające  

nieautoryzowanego  przechwytywania  wiadomości  przekazywanych  drogą  elektroniczną  oraz  ich 

ujawniania i/lub publikacji81. Jednak podobnie jak wcześniejsze przepisy stanowe chroniące tajemnicę 

komunikacji  telegraficznej,  Federal  Communications  Act  bardzo  szybko  okazała  się  być  ustawą 

anachroniczną. Głównym powodem jej ograniczonej skuteczności był fakt, skoncentrowania się jej 

twórców nie na ochronie tajemnicy komunikacji, lecz integralności systemu telekomunikacyjnego 82. 

W szczególności przepisy FCA nie znajdowały zastosowania w sytuacji, gdy podsłuch realizowano 

nie w drodze fizycznego przyłączania się do linii telekomunikacyjnej,  lecz za pomocą ukrytych w 

pobliżu  telefonu  specjalnych  urządzeń  rejestrujących,  popularnie  zwanych  pluskwami (bugs)83. 

Tymczasem, z urządzeń tego rodzaju korzystano w USA już w końcu XIX wieku. Dla przykładu, w 

79 19 F.(2d) 842, 53 A.L.R. 14/2.
80 Olmstead v. United States, 277 U.S. 438 (1928).
81 Federal Communications Act of 1934 § 605 “no person not being authorized by the sender shall intercept any 
communication and divulge or publish the existence, contents, substance, purport, effect, or meaning of such 
intercepted communications to any person”.
82 P. Fajgielski, op. cit., s. 212 przyp. 137.
83 Zob. D. J. Solove, M. Rotenberg, Information Privacy Law, New York: Aspen Publishers 2003, s. 322-323, R. 
E. Smith, op. cit., s. 158, W. Diffie, S. Landau, op. cit., s. 165-167.
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1895 r.  federalny inspektor  pocztowy posłużył  się ukrytym w kapeluszu mikrofonem do zebrania  

dowodów przeciwko osobie rozpowszechniającej drogą listową nielegalne treści84.   

podsłuch nienaruszający integralności systemu komunikacyjnego

W ciągu następnych 30 lat Sąd Najwyższy USA czterokrotnie rozstrzygał o dopuszczalności  

skazania oskarżonego na podstawie dowodów zebranych przy użyciu podsłuchów nienaruszających 

integralności systemu komunikacyjnego, tylko raz stwierdzając naruszenie Konstytucji USA. W 1961 

r. w sprawie  Silverman v. United States Sąd uznał, iż policja dystryktu Columbia wwiercając się w 

ścianę  domu  podejrzanego  w  celu  umieszczenia  w  niej  mikrofonu,  dokonała  nieautoryzowanego 

naruszenia fizycznej integralności budynku (unauthorized physical encroachment), co w jednogłośnej 

opinii  sędziów, stanowiło nielegalne przeszukanie85.  Za zgodne z federalną ustawą zasadniczą Sąd 

uznał  natomiast  podsłuch  prowadzony  z  użyciem  mikrofonów  ukrytych  w  ubraniach  tajnych 

informatorów  policji86 i  inspektorów  skarbowych87 oraz  urządzenia  zwanego  detektafonem 

(detectaphone), które przyłożone do ściany oddzielającej pomieszczenie zajmowane przez policjantów 

od biura podejrzanego, rejestrowało odbywające się w nim rozmowy88. Jak stwierdzają S. Frankowski, 

R. Goldman i E. Łętowska, przez trzy dekady od czasu uchwalenia Federal Communications Act Sąd 

Najwyższy USA rozstrzygając kwestię  dopuszczalności  stosowania  podsłuchów odwoływał się do 

„czystej mechaniki. Zainstalowanie urządzenia podsłuchowego przez wbicie gwoździa w ścianę domu 

oskarżonego [stanowiło] naruszenie nietykalności pomieszczenia. [Gdy] policja użyła [w tym celu]  

taśmy samoprzylepnej, nie dochodziło [zdaniem Sądu] do naruszenia [IV] Poprawki”89.

Zmiana  stanowiska  Sądu  Najwyższego  USA  odnośnie  dopuszczalności  stosowania  bez 

odpowiedniego  nakazu  sądowego  pluskw nastąpiła  dopiero  pod  koniec  lat  1960.,  do  czego  w 

znacznym stopniu przyczyniła się gwałtowna reakcja opinii publicznej na demonstrację dokonaną w 

1965  r.  przez  H.  Lipseta90.  W  czasie  przesłuchania  przed  Senate  Judiciary  Subcommittee  on 

Administrative  Practice,  Lipset  w porozumieniu  z  przewodniczącym podkomisji  senatorem E.  V. 

Longiem,  ukrył  w  plastikowej  „oliwce”  zanurzonej  w  kieliszku  z  martini mikrofon  rejestrujący 

wypowiedzi jego uczestników. Za pomocą anteny imitującej wykałaczkę, pluskwa przesyłała sygnały 

do  małego  magnetofonu.  Gdy  jeden  z  senatorów  poirytowany  faktem  wniesienia  przez  świadka 

alkoholu na salę posiedzeń,  zwrócił  mu uwagę na niestosowność tego zachowania,  Lipset  ujawnił 

mistyfikację  odtwarzając  przebieg  przesłuchania.  Moment  ten  zarejestrowało  kilkanaście  kamer 

telewizyjnych.  W kilka  miesięcy  później  w  magazynie  Life  (będący  wówczas  najpoczytniejszym 

84 Pierwsze publicznie dostępne pluskwy trafiły na rynek na przeszło 15 lat przed uchwaleniem FCA. W 1907 r. 
firma Dictograph rozpoczęła sprzedaż urządzenia podsłuchowego składającego się z mikrofonu, słuchawek oraz 
czarnej  aktówki  kryjącej  rejestrator  magnetyczny.  Dołączona  doń  instrukcja  obsługi  sugerowała  ukrycie 
mikrofonu w donicy, za meblami lub wentylatorem inwigilowanej osoby. R. E. Smith, op. cit., s.156.
85 365 U.S. 505 (1961).
86 Lee v. United States, 343 U.S. 747 (1952).
87 Lopez v. United States, (373) U.S. 427 (1963).
88 Goldman v. United States, (316) U.S. 129 (1942).
89 S. Frankowski, R. Goldman, E. Łętowska, Sąd Najwyższy USA. Prawa i wolności obywatelskie, bdmw, s. 191. 
90 R. E. Smith, op. cit., s. 164-165.
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amerykańskim pismem), ukazał się artykuł poświęcony miniaturowym urządzeniom podsłuchowym, z 

którego  wynikało,  iż  pluskwa  Lipseta  trafiła  już  do  sprzedaży.  Koszt  500  USD,  zasięg  ok.  30 

metrów91.

casus Katz

Dwa lata  po demonstracji  Lipseta,  Sąd Najwyższy USA w orzeczeniu w sprawie  Katz  v.  

United States uznając, iż IV Poprawka chroni ludzi nie miejsca, uchylił wyrok skazujący, wydany w 

procesie, w którym wykorzystano dowody z podsłuchu zamontowanego przez FBI bez odpowiedniego 

nakazu  sądowego  w  publicznej  budce  telefonicznej,  z  której  korzystał  oskarżony.  Sąd  z  całą  

stanowczością stwierdził, iż „działania władz w zakresie podsłuchu elektronicznego i rejestrowania  

słów skarżącego stanowiły pogwałcenie jego prawa do prywatności,  na  którym mógł  on zasadnie  

polegać korzystając z budki telefonicznej. Były więc przeszukaniem i zatrzymaniem w rozumieniu IV 

Poprawki”92. 

Omnibus Crime Control and Safe Streets Act

W odpowiedzi na orzeczenie  Katz w 1968 r. Kongres uchwalił Omnibus Crime Control and 

Safe Streets Act, określający warunki dopuszczalności i zasady zakładania podsłuchów93. „Wstęp do 

ustawy  zawierał  wyjaśnienie  motywów  [jej  uchwalenia],  wśród  których  istotną  rolę  odgrywało 

zastrzeżenie, iż środki których użycie reguluje, nie będą stosowane w odniesieniu do innych osób poza 

zorganizowanym światem przestępczym, a nadto zostaną ograniczone tylko do określonych kategorii  

przestępstw. Prawo do prywatności miało pozostać nie naruszone ze względu na wyjęcie spod prawa 

podsłuchu  dokonywanego  przez  osoby  prywatne  oraz  podsłuchu  zakładanego  przez  policję  bez 

podstawy prawnej. Ustawa wyłączała karalność, gdy działano na podstawie nakazu sądowego, a także 

wówczas,  gdy jedna ze stron wyraziła zgodę,  a cel  podsłuchu był  legalny.  Zabroniono produkcji, 

dystrybucji,  posiadania  i  reklamowania  [urządzeń  podsłuchowych],  z  wyjątkiem  używanych 

legalnie”94.

ochrona tajemnicy komunikowania się w Wielkiej Brytanii

91 The Big Snoop, “Life” 20-05-1966.
92 389 U.S. 347 (1967). Tłumaczenie za S. Frankowski, R. Goldman, E. Łętowska, op. cit., s. 192. Ale zob. także 
United States  v.  White,  401  U.S.  745  (1971),  w której  federalny  Sąd  Najwyższy  utrzymał  w mocy wyrok 
skazujący  wydany w oparciu o dowody pozyskane za  pomocą urządzenia  podsłuchowego noszonego przez 
skruszonego członka grupy handlującej narkotykami. Zdaniem Sądu oskarżony powinien zdawać sobie sprawę z 
tego, iż  „jego koledzy  mogą donosić na policję”.  W takiej  zaś  sytuacji  nie  występuje zasadne oczekiwanie  
prywatności.
93 Pub. L. No. 90-351; 18 U.S.C. §§ 2510-20. W 1986 r. znowelizowana przez Electronic Communications 
Privacy Act, Pub. L. 99-508; 18 U.S.C. § 2510.
94 L. Kański, op. cit., s. 350.
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 W  Wielkiej  Brytanii  pierwsza  debata  parlamentarna  nad  kwestią  naruszania  tajemnicy 

komunikowania  się  odbyła  się  w  1957  roku.  Powołana  wówczas  komisja  ds.  metod  i  zakresu 

stosowania  podsłuchu  elektronicznego  przez  jednostki  podległe  ministrowi  spraw  wewnętrznych 

ujawniła,  iż  Główny  Urząd  Pocztowy  zarządzający  brytyjskim  systemem  telefonicznym  przez 

kilkadziesiąt  lat  podsłuchiwał  rozmowy  prowadzone  przez  Brytyjczyków  bez  zgody  i  wiedzy 

jakiejkolwiek  agencji  rządowej.  Dopiero  w  1937  r.  rząd  Wielkiej  Brytanii  wydał  przepisy 

uzależniające  stosowanie  podsłuchu  od  zarządzenia  wydanego  przez  sekretarza  stanu  ds. 

wewnętrznych.  Ich  konkretyzacja  nastąpiła  w  1951  r.,  jednakże  z  uwagi  na  fakt,  iż  standardy 

postępowania  w takich  sytuacjach  nie  zostały  ujęte  w ustawie,  ich  stosowanie  w praktyce  miało 

charakter uznaniowy95. 

ochrona tajemnicy komunikowania się w Europie

W państwach Europy kontynentalnej ochrona tajemnicy komunikowania się od początku XIX 

w. oparta była na prawie karnym96. Art. 187 francuskiego kodeksu karnego ustalał kary za niszczenie 

lub otwieranie korespondencji  wszelkiego rodzaju,  zaś ustawa z 1850 r.  poszerzyła tą ochronę na 

telegramy97. 28 V 1970 r. francuski parlament uchwalił ustawę uzupełniającą kodeks karny o przepis 

przewidujący  sankcje  dla  osób,  które  intencjonalnie  naruszają  prywatność  innej  osoby  przez 

podsłuchiwanie, nagrywanie lub transmitowanie za pomocą wszelkiego rodzaju środków technicznych 

słów  wypowiadanych  w  okolicznościach  prywatnych  bez  zgody  mówiącego98. W  Niemczech 

odpowiednikiem powyższych regulacji  był § 299 kodeksu karnego RFN uznający za przestępstwo 

otwieranie  lub  niszczenie  wszelkich  zamkniętych  dokumentów  oraz  §  354  chroniący  tajemnicę 

komunikacji telefonicznej i telegraficznej. W 1967 r. ustawą Gesetz zum strafrechtliche Schutz gegen  

den  Missbrauch  von  Tonaufnahme-  oder  Abhörgeräten wprowadzono  sankcje  karne  za 

podsłuchiwanie  i  nagrywanie  przy  użyciu  urządzeń  technicznych  prywatnych  konwersacji  osób 

trzecich  bez  ich  zgody.  W  Polsce  przepisy  karne  dotyczące  ochrony  tajemnicy  komunikowania 

zawarte  zostały  w  art.  253  k.k.  z  1932  r.  penalizującym otwarcie  bez  uprawnienia  zamkniętego 

dokumentu  przeznaczonego  dla  innej  osoby.  W  kodeksie  karnym  z  1969  r.  do  przestępstwa 

bezprawnego naruszenia  tajemnicy  korespondencji  (art.  172),  zaliczono także  przyłączenie  się  do 

przewodu służącego do przekazywania wiadomości99. 

zautomatyzowane zbiory danych osobowych

W połowie lat 1960. w Stanach Zjednoczonych zidentyfikowano kolejne poważne zagrożenie 

dla  prywatności,  tj.  postępujący  proces  coraz  szerszego  gromadzenia  i  przetwarzania  danych 

95 Ibid., s. 349.
96 Ibid., s. 349-354.
97 Ibid., s. 351.
98 Ibid., s. 352.
99 Szerzej na ten temat oraz o obecnym stanie prawnym w A. Sakowicz, op. cit., s. 327-346.
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osobowych100. Nie było to zjawisko nowe – powszechnych spisów ludności dokonywano w Europie 

już w średniowieczu101. W USA pierwszy cenzus przeprowadzono jeszcze za czasów prezydentury G. 

Washingtona102,  zaś  kilkadziesiąt  lat  później  zaczęły  powstawać  pierwsze  biura  informacji  

kredytowych.  Jednak  dopiero  w  drugiej  połowie  XX  w.  dane  osobowe  zaczęto   pozyskiwać  i  

wykorzystywać w sposób rutynowy. Zdaniem R. E. Smitha, największy wpływ na obserwowany w 

USA od początku lat 1960. gwałtowny rozwój zautomatyzowanych zbiorów danych osobowych miały 

następujące czynniki103:

 Rosnąca popularność kredytów konsumenckich - z końcem lat 1960. niemal wszystkie nowe 

samochody i mieszkania oraz połowę produktów detalicznych kupowano w USA na kredyt.  

W  1967  r.  kartami  kredytowymi  posługiwało  się  już  20  milionów  Amerykanów,  zaś  w 

kolejnych  latach  liczba  ich  posiadaczy  zwiększała  się  o  od  35  do  40  %  rocznie104. 

Konieczność  sprawdzania  wiarygodności  finansowej  klientów  banków  doprowadziła  do 

rozkwitu specjalistycznych biur kredytowych (credit bureaus), zajmujących się zbieraniem i 

analizowaniem danych na temat sytuacji finansowej kredytobiorców. 

 Zwiększająca  się  mobilność  mieszkańców USA -  już  w początku  drugiej  połowy XX w. 

przeszło jedna trzecia Amerykanów na stałe wyprowadziła się z miejsca swego urodzenia; co 

roku 1 rodzina na 5 przeprowadzała się do innej miejscowości. Mobilność w połączeniu z 

masowym zadłużaniem się Amerykanów doprowadziła do powołania ogólnokrajowych biur 

kredytowych. W 1966 r. największa tego rodzaju amerykańska firma - Retail Credit Company 

-  zatrudniała  już  7000  inspektorów  i  dysponowała  bazą  danych  dotyczącą  42  milionów 

osób105.  

 Z powodu  rosnących  kosztów leczenia,  coraz  większa  liczba  mieszkańców USA zaczyna 

korzystać  z  prywatnych  ubezpieczeń  medycznych.  Ustalanie  wysokości  składki  oraz 

kalkulacja ryzyka ubezpieczeniowego wymaga gromadzenia i przetwarzania znacznych ilości 

danych  osobowych.  Próby  wyłudzania  odszkodowań  doprowadziły  z  kolei  do  rozkwitu 

specjalnych  firm  detektywistycznych  zajmujących  się  zapobieganiem i  dokumentowaniem 

oszustw ubezpieczeniowych. 

 Wraz  z  końcem  II  wojny  światowej  nastąpiło  drastyczne  poszerzenie  liczby  świadczeń  i 

programów  publicznych,  których  realizacja  wymagała  zbierania  danych  osobowych  od 

podmiotów  uprawnionych  (system  podatkowy  i  emerytalny,  pomoc  społeczna,  subsydia, 

kredyty studenckie, rejestry pojazdów mechanicznych, itp.)106.  

100 Zob. np. W. Szyszkowski, Prywatność w Stanach Zjednoczonych, jej ochrona i realizacja, [w:] W. Góralski 
(red.), Prawa i wolności obywatelskie w krajach kapitalistycznych, Warszawa 1979, s. 239-242.
101 G. Duby, D. Barthélemy, C. de La Roncičre, op. cit., s. 201 i n. 
102 R. E. Smith, op. cit., s. 57-71.
103 Za R. E. Smith, op. cit., s. 313-314. Zob. też A. F. Westin, Privacy and Freedom, New York: Atheneum 1967, 
s. 158-163.
104 A. F. Westin, op. cit., 161 i 421.
105 Ibid., s. 159.
106 Kompleksowego wyliczenia zbiorów danych tworzonych w ramach ww. działań publicznych dokonuje m.in. 
W. Szyszkowski, op. cit., s. 239-240.
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 Wzrastająca  przestępczość,  a  zwłaszcza  obawy  związane  z  rozwojem struktur  mafijnych,  

doprowadzają  na  początku  lat  1960.  do  tworzenia  rozległych  policyjnych  baz  danych 

zawierających  informacje  o  osobach  skazanych  i/lub  podejrzewanych  o  działalność 

przestępczą.  W  1967  r.  przy  FBI  utworzono  National  Crime  Information  Center,  organ 

zajmujący  się  gromadzeniem  danych  z  18  kategorii,  7  dotyczących  przedmiotów 

(skradzionych  samochodów,  broni  użytej  w  celach  przestępczych,  zasobów majątkowych, 

itp.) i 11 dotyczących osób (zaginionych, skazanych, poszukiwanych, etc.). 

 Rozwój technologii komputerowych - w 1966 r. władze federalne USA dysponowały 2600 

komputerami  (stanowe  325)107.  Znaczna  część  z  nich  wykorzystywano  do  gromadzenia 

danych osobowych. Standaryzacja języków komputerowych umożliwiła z końcem lat 1960. 

ich  łączenie,  zaś  wzrastająca  moc  obliczeniowa  zautomatyzowane  przetwarzanie  i  analizę 

danych.

pierwsze publikacje postulujące ochronę danych osobowych

Do połowy lat 1960. informacje dotyczące skali tego zjawiska nie przedostawały się do opinii 

publicznej. Katalizatorem dyskusji na temat zagrożeń, jakie niosą dla prywatności zautomatyzowane 

zbiory danych osobowych był dopiero szereg publikacji zapoczątkowanych bestsellerową książką V. 

Packarda  The  Naked Society (1964). To  właśnie  z  niej  większość  Amerykanów po raz  pierwszy 

dowiedziała  się  o  istnieniu  publicznych  zbiorów  danych  osobowych  oraz  metodach  działalności  

agencji kredytowych i firm zajmujących się analizą danych konsumenckich (consumer-investigating 

companies). Wkrótce po jej publikacji, do czytelników trafiły kolejne alarmistyczne opracowania na 

temat zautomatyzowanych zbiorów danych osobowych, w tym  The Intruders senatora E. V. Longa 

(1967),  Privacy and Freedom (1967) i  Databanks in a Free Society  (1972) A. F. Westina oraz The 

Assault on Privacy A. R. Millera (1972). Temat ten bardzo szybko podjęły także amerykańskie media,  

które na przełomie lat 1960/70. zaczęły regularnie informować swych odbiorców o tworzeniu nowych 

zbiorów  danych  osobowych,  ich  wykorzystywaniu,  nadużywaniu  i  innych  związanych  z  nimi 

zagrożeniach. Olbrzymi odzew, jaki publikacje te wywołały w amerykańskim społeczeństwie został 

dodatkowo wzmocniony ujawnieniem w 1965 r. działań władz USA zmierzających do konsolidacji 

banków danych administrowanych przez federalne urzędy i instytucje108. 

Federal Data Center

W  1964  r.  pod  auspicjami  Social  Science  Research  Counsil  powołano  w  Stanach 

Zjednoczonych  specjalną  komisję,  której  zadaniem  było  opracowanie  metod  zwiększenia 

efektywności przeszło 600 istniejących wówczas publicznych zbiorów statystycznych i osobowych. Z 

uwagi  na  ich  autonomiczny  charakter  i  nadmierne  rozproszenie  miały  one  bardzo  ograniczone 

107 A. F. Westin, op. cit., s. 161.
108 L. Kański, op. cit., s. 359-361.
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zastosowanie.  Problemem było  zwłaszcza  łączenie  zawartych  w nich  danych  i  ich  automatyczne  

przetwarzanie. W celu zwiększenia możliwości ich wykorzystywania, komisja pod przewodnictwem 

R.  Rugglesa  ogłosiła  konieczność  utworzenia  specjalnego  centrum mającego  za  zadanie  zebranie 

rozproszonych  rekordów  w  jednym  miejscu,  ich  ujednolicenie  oraz  wdrożenie  metod  łączenia 

fragmentarycznych  danych  w  zależności  od  potrzeb  poszczególnych  użytkowników109.  Realizację 

projektu  Federal  Data  Center  powierzono  grupie  roboczej  wyodrębnionej  z  Bureau  of  Budget.  

Ogłoszenie w 1965 r. raportu ze stanu prowadzonych przez nią prac wywołało liczne protesty opinii  

publicznej, na skutek których problematyką ochrony danych osobowych zajął się Kongres USA. 

Code of Fair Informtion Pratice

Między  1965  a  1974  r.  zagrożeniom,  jakie  niosą  dla  prywatności  scentralizowane, 

komputerowe bazy danych poświęcono 15 publicznych wysłuchań przed Izbą Reprezentantów, 12 

debat  w Kongresie  i  dwie połączone sesje  obu izb110.  Odpowiednie  komisje  powołały też  władze 

wykonawcze. Szczególne znaczenie dla uchwalonych później regulacji prawnych z zakresu ochrony 

danych osobowych miały prace U.S. Dep’t. of Health, Education and Welfare Advisory Committe on 

Automated Data Systems, zwieńczone w 1972 r. ogłoszeniem raportu pt. Records, Computers and the  

Rights of Citizens.  Zgodnie z zawartym w nim pięciopunktowym  Code of Fair Informtion Pratice 

prawo federalne powinno 1) zabraniać tworzenia zbiorów danych osobowych, których samo istnienie  

jest tajne; 2) każdy winien dysponować prawem do sprawdzenia, w jakich bazach znajdują się jego 

dane i do czego są one wykorzystywane; 3) osoby, od których zebrano dane powinny mieć możliwość 

sprzeciwu wobec ich wykorzystywania dla innych celów, niż te dla których zostały one zgromadzone; 

4) w przypadku stwierdzenia wystąpienia w zbiorach błędnych informacji, jednostki powinny mieć 

prawo  ich  korygowania;  5)  każdy  podmiot  zbierający  dane  osobowe  winien  zapewnić  ich 

autentyczność oraz chronić przed nieuprawnionym wykorzystaniem111. W kolejnych latach zasady te 

zaczęto wdrażać w USA na drodze legislacyjnej112. 

Privacy Act

Zwieńczeniem prac parlamentarnych było uchwalenie 31 XII 1974 r.  Privacy Act,  ustawy 

regulującej tworzenie i funkcjonowanie federalnych zbiorów danych osobowych113. Zawarto w niej 

m.in.  postanowienia  dotyczące  zakresu gromadzonych w nich informacji,  w tym generalny zakaz 

pozyskiwania  i  rejestrowania  danych  dotyczących  sposobu,  w  jaki  jednostki  korzystają  z  praw 

gwarantowanych przez Pierwszą Poprawkę; ogólne zasady ujawniania informacji, zgodnie z którymi 

109 R. E. Smith, op. cit., s. 309.
110 Ibid., s. 316.
111 U.S. Dep’t. of Health, Education and Welfare, Records Computers, and the Rights of Citizens: Report of the  
Secretary’s Advisory Commision on Autmoamted Personal Data Systems (1973).
112 D. J. Solove, M. Rotenberg, op. cit., s. 470 i n. 
113 Pub. L. No. 93-579, 88 Stat. 1897 (Dec. 31, 1974); 5. U.S.C. § 552a.
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można to uczynić wyłącznie na pisemny wniosek lub za uprzednią zgodą osoby, której informacja 

dotyczy (jednocześnie wprowadzając od niej szereg wyjątków odnoszących się przede wszystkim do 

agencji śledczych i wywiadowczych); wprowadzono prawo jednostki do wglądu w dane zgromadzone 

na jej temat oraz prawo żądania sprostowania dotyczących jej błędnych informacji114.

casus Whalen

W  1977  r.  problem  konstytucjonalności  powoływania  przez  organy  publiczne 

scentralizowanych banków danych osobowych rozstrzygnął  federalny  Sąd Najwyższy.  W sprawie 

Whalen v. Roe uznał on za zgodne z Konstytucją przepisy stanowe nakazujące rejestrowanie danych 

osobowych  pacjentów,  którym  w  ramach  terapii  przepisano  środki  farmaceutyczne  mające 

właściwości narkotyczne (bądź też mogące być wykorzystane do produkcji takowych)115. Zgodnie z 

zaskarżoną ustawą stanu Nowy York, rodzaj leku oraz jego dawkę wraz z imieniem, nazwiskiem, 

wiekiem i  adresem pacjenta  wprowadzano do skomputeryzowanego banku danych Department  of  

Health, gdzie przechowywano je przez pięć lat  a następnie komisyjnie niszczono.  Dostęp do tych 

informacji  mieli  wyłącznie  uprawnieni  pracownicy  departamentu,  każdorazowy  wgląd  w  dane 

podlegał rejestracji, zaś ich ujawnienie było zagrożone karą do roku pozbawienia wolności i 2000 

USD grzywny.  Skarżący  powołując  się  na  orzeczenie  w sprawie  Roe v.  Wade  argumentowali,  iż 

przepisy  te  naruszają  konstytucyjnie  chronioną  sferę  prywatności  (zone  of  privacy),  albowiem 

zmuszając pacjentów do ujawnienia władzom swych danych osobowych,  ograniczają ich swobodę 

decyzyjną (część pacjentów dowiedziawszy się, iż informacje na temat zażywanych przez nich leków 

trafią do centralnego rejestru zrezygnowało z terapii). Sąd nie podzielił jednak tej argumentacji. 

„We  współczesnym  systemie  ochrony  zdrowia  ujawnianie  prywatnych  informacji 

medycznych lekarzom, personelowi szpitalnemu, firmom ubezpieczeniowym i instytucjom zdrowia 

publicznego jest często nieuniknione. Wymóg przekazywania tego rodzaju danych przedstawicielom 

instytucji  odpowiedzialnych za  zdrowie  publiczne,  nawet  jeśli  mogą  one  rzucić  cień  na  opinię  o 

danym pacjencie, nie stanowi  per se nieuprawnionego naruszenia prywatności”116. Odnosząc się do 

zarzutu,  iż zaskarżone przepisy ograniczają  prywatność decyzyjną pacjentów,  Sąd stwierdził,  iż  z 

danych wprowadzanych do rzeczonego rejestru wynika, iż zjawisko rezygnacji z terapii, jakkolwiek 

rzeczywiście występuje, ma charakter marginalny. Fakt, iż co miesiąc wypisywanych jest około 100 

000 recept podlegających rejestracji dowodzi, iż dostęp do leków nie został ograniczony. Jednocześnie 

jednak Sąd zaznaczył, iż dostrzega niebezpieczeństwo naruszeń prywatności wynikające z tworzenia  

skomputeryzowanych  banków  danych  i  rozbudowy  rządowych  kartotek.  „Pobór  podatków, 

dystrybucja  pomocy  socjalnej,  nadzorowanie  publicznej  opieki  zdrowotnej,  dowodzenie  siłami 

zbrojnymi i egzekwowanie prawa wymagają pozyskiwania bardzo dużej ilości informacji, z których 

114 L. Kański, op. cit., s. 365, szerzej na temat Privacy Act m.in. w D. J. Solove, M. Rotenberg, op. cit., s. 472-
484.
115 429 U.S. 589 (1977).
116 Ibid. 
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znaczna część ma charakter osobisty, potencjalnie zawstydzający, bądź nawet krzywdzący w razie ich  

ujawnienia.  W  większości  przypadków  przepisom  nakazującym  zbieranie  tego  rodzaju  danych 

towarzyszą odpowiednie klauzule ustawowe ograniczające ich nieuprawnione ujawnienie. Przyznając, 

iż  [w wielu  z  nich]  ograniczenia  te  mają  swoje  źródło  w  Konstytucji  (...),  uznajemy jednak,  iż  

zaskarżona ustawa stanu Nowy York [nie narusza  konstytucyjnie chronionej prywatności]”117.  

Fair Credit Reporting Act

Praktykom nadużywania danych przez sektor prywatny miała położyć kres  uchwalona jeszcze 

w 1970 r. ustawa Fair Credit Reporting Act118,  jednak wątpliwości co do konstytucjonalności tego 

rodzaju regulacji znacznie ograniczyły jej skuteczność119. W szczególności, FCRA koncentruje się nie 

tyle  na  zagadnieniach  związanych  ze  zbieraniem  danych  osobowych,  co  ich  nieuprawnionym 

ujawnianiem.  Ponadto,  ustawa  ta  pomimo  uznania,  iż  jednostki  powinny  mieć  prawo  wglądu  w 

informacje  zbierane  na  ich  temat,  nie  nakłada  na  podmioty  przetwarzające  dane  obowiązku 

poinformowania ich o fakcie ich gromadzenia, co utrudnia m.in. korygowanie błędnych/nieaktualnych 

rekordów120.

początki ochrony danych osobowych w Europie

Zagrożenia  wynikające  dla  prywatności  w  związku  z  masowym  gromadzeniem  danych 

osobowych  dostrzeżono  bardzo  szybko  także  w  Europie121.  W  Szwecji  już  w  1966  r.  powołano 

specjalną  komisje  rządową  mającą  na  celu  opracowanie  projektów  ustaw  dotyczących  ochrony 

prywatności przed zagrożeniami ze strony środków współczesnej nauki i techniki. Z początkiem lat  

1970.  podobne  działania  podjęła  francuska  Rada  Państwa,  oraz  specjalne  komisje  parlamentarne 

Wielkiej  Brytanii,  Danii  oraz  kilku  landów  RFN.  Przedsięwzięcia  te  doprowadziły  bądź  to  do 

uchwalenia  nowych,  bądź  też  nowelizacji  już  istniejących  przepisów  krajowych  dotyczących 

gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych w administracji122.  7 grudnia 

1970 r. w Hesji uchwalono pierwszą na świecie ustawę o ochronie danych osobowych. Siedem lat  

117 Ibid. Część  przedstawicieli  amerykańskiej  doktryny przytacza  powyższy  fragment  orzeczenia  w sprawie 
Whalen, jako argument przemawiający za istnieniem na gruncie Konstytucji USA prywatności informacyjnej. 
Pogląd ten nie znajduje jednak potwierdzenia w późniejszym orzecznictwie Sądu Najwyższego USA. Zob. np.  
analizy tego zagadnienia dokonane przez sądy federalne w J. P. v. DeSanti, 635 F.2d 1080, 1090 (6th Cir. 1981); 
Bloch  v.  Ribar,  156  F.3d  673,  684  (6th  Cir.  1998)  oraz  American  Federation  of  Government  Employees,  
AFLCIO v. Department of Housing & Urban Development, 118 F.3d 786 (D.C. Cir. 1997). 
118 Skodyfikowana wraz późniejszymi zmianami w 15 U.S.C. §§ 1681-1681t (1994), Zob. L. Kański, op. cit., s. 
365.
119 F.  H.  Cate,  R.  Litan,  Constitutional  Issues  in  Information  Privacy,  “Michigan  Telecommunication  and 
Technology Law Review” 35 (2002), s. 35-63.
120 Tak, J. R. Reidenberg,  Privacy in the Information Economy: A Fortress or Frontier for Individual Rights?, 
“Federal Communications Law Journal” 44 (1992), s. 195 i n. Przytaczam za D. J. Solove, M. Rotenberg, op.  
cit., s. 524.
121  L. Kański, op. cit., s. 361-364.
122 P. Fajgielski, op. cit., s. 31-39 i cytowana tam literatura.
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później  podobną  ustawę  przyjęto  w  Niemczech  na  poziomie  federalnym.  Uregulowała  ona 

problematykę ochrony danych wykorzystywanych zarówno w administracji federalnej, jak i sektorze 

prywatnym. Jeszcze wcześniej gdyż w 1973 r. podobne regulacje wprowadziła Szwecja. W 1977 r. 

pod kontem ochrony danych osobowych znowelizowany został węgierski kodeks cywilny, zaś rok 

później  we  Francji  uchwalono  ustawę  o  informatyce,  kartotekach  i  wolnościach  obywatelskich.  

Wkrótce za nimi podążyły odpowiednie regulacje austriackie, duńskie, norweskie i luksemburskie. W 

Wielkiej  Brytanii  nie  zdecydowano  się  początkowo  na  ustawowe  uregulowanie  problematyki 

gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, zamiast tego parlamentarna komisja ds. prywatności, 

zwana od nazwiska jej przewodniczącego komitetem Youngera, rekomendowała objęcie sankcjami 

cywilnoprawnymi za naruszenie stosunku zaufania (breach of confidence), zachowania polegającego 

na nieuprawnionym ujawnieniu informacji podanych przez obywatela dla celów statystycznych123. 

Technologie społeczeństwa informacyjnego a prywatność

społeczeństwo informacyjne

Rewolucja  technologiczna,  której  świadkami  na  przełomie  XIX  i  XX  w.  byli  Warren  i  

Brendais,  była zapowiedzią radykalnych przemian społecznych. Obserwowane przez nich zjawisko 

upowszechniania  aparatów  fotograficznych,  telegrafów  a  następnie  telefonów,  gwałtowny  rozwój 

środków masowego przekazu,  liczne usprawnienia  w transporcie  etc.,  doprowadził  w stosunkowo 

krótkim czasie do przekształcenia społeczeństwa industrialnego w społeczeństwo bogate w informacje. 

Społeczeństwa,  w  którym  dane  na  niemal  każdy  temat  dostępne  są  na  żądanie  i  według 

zapotrzebowania124.

 Z  początkiem lat  1930.  F.  Machlup  badając  amerykańską  gospodarkę  zauważył,  iż  coraz 

większą  udział  w produkcie  narodowym brutto  odgrywa  sektor  wiedzy  (knowledge  industry).  W 

opublikowanej w 1962 r. książce The Production and Distribution of Knowledge in the United States 

szacował  go  już  na  29%  PKB.  Impulsem  do  podjęcia  prowadzonych  przez  niego  badań  nad 

„społeczeństwem  wiedzy”  (przemianowanym  w  1963  r.  przez  T.  Umesao  na  „społeczeństwo 

informacyjne”125) było obserwowane już na przełomie XIX i XX w. zjawisko „eksplozji informacji”, 

zwane początkowo „papierowym potopem”126.

123 L. Kański, op. cit., s. 362. Odpowiednie regulacje wprowadzono dopiero w 1984 r. (Data Protection Act 1984 
–  uchylony następnie  przez  Data  Protection  Act  of  1998 implementujący  w prawie  brytyjskim Dyrektywę 
95/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych).
124 Termin „społeczeństwo informacyjne” nie ma jednej, ogólnie przyjętej  definicji, nie jest też moim celem 
podejmowanie  próby jej  stworzenia.  W niniejszym punkcie  zamierzam jedynie  wskazać  na  cechy,  które  w 
(bardzo  obszernej  i  różnorodnej)  literaturze  przedmiotu,  uznawane  są  za  kluczowe  dla  wyodrębnienia 
opisywanego  nim  modelu  społecznego.  Szerzej  na  ten  temat  w  L.  W.  Zacher,  op.  cit.,  passim oraz  Id.,  
Społeczeństwo informacyjne w perspektywie człowieka, techniki, gospodarki, Warszawa 1999, passim.
125 A. S. Duff, D. Craig, D. A. Mcneill, A Note on the Origins of the Information Society, “Journal of Information 
Science” 22 (1996), s. 117-122.
126 S. Crawford, The Information Society: The Origin and Development of a Concept, The Janet Doe Lecture on 
the History or Philosophy of Medical Librarianship, 31-05-1983, passim.
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eksplozja informacji

W 1837 r. Poczta Brytyjska dostarczała ok. 88 milionów przesyłek rocznie, w 1960 r. liczba ta 

wynosiła  już  10  miliardów127.  Jeszcze  większy  wzrost  obiegu  informacji  zanotowano  w systemie 

„mikropocztowym”. Gdy w 1955 r. komisja Kongresu USA pod przewodnictwem H. Hoovera zbadała 

archiwa trzech wielkich amerykańskich korporacji okazało się, iż na każdego zatrudnionego w nich 

pracownika przypadało rocznie  odpowiednio 34-,  56-  i  64 tysiące dokumentów,  z  których treścią 

musieli się oni zapoznać128. „Nieprawdopodobnej potrzeby nadawania i otrzymywania informacji nie 

można jednak było zaspokoić wyłącznie pismami. W XIX w. wynaleziono więc telefon i telegraf, 

które przejęły sporą porcję z pęczniejącego stosu przekazów informacyjnych. Jeszcze przed 1960 r. 

Amerykanie odbywali 256 milionów rozmów dziennie (...); nawet najnowocześniejsze systemy i sieci 

telefoniczne w świecie bywały często przeciążone ponad miarę”129.

rozwój mediów 

Coraz  większą liczbę  informacji  przekazywano też  za  pośrednictwem mediów.  W drugiej 

połowie XX w. zaobserwowano niezwykle gwałtowny wzrost liczby stacji radiowych oraz tytułów 

prasowych.  Zwiększała  się  też  liczba  publikowanych  przez  nie  treści.  Już  z  końcem  lat  1980. 

weekendowe wydanie  The New York Times’a,  zawierało więcej  informacji,  niż  przeciętny XVIII-

wieczny  Anglik  przyswajał  sobie  przez  całe  dorosłe  życie130.  Dodatkowo,  co  roku  na  świecie 

publikowano 300 tysięcy nowych pozycji książkowych131.  Eksplozji informacji przekazywanych za 

pośrednictwem mediów towarzyszyła „eksplozja słownictwa”. W 1989 r. R. S. Wurman oszacował, iż 

w języku angielskim funkcjonowało wówczas już przeszło 500 tysięcy wyrazów, tj. pięć razy więcej  

niż w czasach Shakespeara132. 

nowe technologie komputerowe

Gwałtowny  rozwój  technologii  komputerowych  dodatkowo  przyśpieszył  rewolucję 

informacyjną.  W 1966 r.  w Stanach Zjednoczonych w użyciu  znajdowało  się  niewiele  ponad 30 

tysięcy komputerów133. Olbrzymią większość z nich wykorzystywano w administracji publicznej i w 

wielkich korporacjach przemysłowych i finansowych. Komputery przeznaczone do użytku domowego 

127 A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1997, s. 76.
128 Ibid., s. 77.
129 Ibid., loc. cit.
130 R. S. Wurman, Information Anxiety, New York: Doubleday 1989, s. 32.
131 N. Postman, Informing Ourselves to Death, referat wygłoszony 11-10-1990 podczas konferencji Gesellschaft 
fuer  Informatik  w  Stuttgarcie,  przytaczam  za  wersją  elektroniczną  dostępną  na  stronie 
http://www.eff.org/Net_culture/Criticism/informing_ourselves_to_death.paper, brak paginacji.
132 R. S. Wurman, op. cit., s. 32.
133 A. F. Westin, op. cit., s. 161-162.
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traktowano wówczas jako odległą przyszłość. Cztery lata później firma CTC wprowadziła na rynek 

„programowalny terminal Datapoint 2200” uznawany za protoplastę komputerów klasy PC (personal  

computer).  W 1979 r.  podobne produkty oferowało już blisko 100 amerykańskich producentów134. 

Dzięki  drastycznej  obniżce cen tego typu urządzeń (między 1965 a 1980 r.,  koszt  jednej  operacji  

komputerowej  zmniejszył  się  100 tysięcy  razy135),  już  z  początkiem następnej  dekady komputery 

trafiają  do  rąk  zwykłych użytkowników.  W 1980 r.  mieszkańcy  USA korzystali  już  z  ponad  30 

milionów komputerów136. Zmiana struktury rynku komputerowego doprowadziła też do gwałtownego 

poszerzenia  zakresu  ich  zastosowania.  Producenci  oprogramowania  w  coraz  większym  stopniu 

zaczynają przestawiać się na tworzenie aplikacji przeznaczonych dla klientów indywidualnych. Obok 

aplikacji  księgowych  i  pakietów  biurowych  na  rynku  zaczynają  się  pojawiać  gry,  programy 

multimedialne, edukacyjne, itp. 137.

Upowszechnienie komputerów oraz i  łączenie  w sieci  doprowadza do kolejnego przełomu 

technologicznego. Jeszcze z końcem lat 1970. w Stanach Zjednoczonych pojawiają się pierwsze firmy 

oferujące publiczne usługi  teleinformatyczne (The Source i  CompuServe).  Ich subskrybenci  za 10 

dolarów na  godzinę  uzyskują  m.in.  natychmiastowy dostęp do serwisu  agencyjnego United  Press 

International,  notowań  giełdowych,  elektronicznych  biuletynów  i  archiwów  wybranych  tytułów 

prasowych,  a  od  1978  r.  także  możliwość  przesyłania  prywatnych  wiadomości  (listów 

elektronicznych). Już w początku lat 1980. z tych technologii  korzysta przeszło 100 tysięcy osób. 

Wraz  z  powstaniem  pierwszych  firm  świadczących  usługi  wyłącznie  za  pośrednictwem  łączy 

teleinformatycznych  A.  Toffler  ogłasza  rychłe  nadejście  ery,  w  której  „telekomunikacja  zastąpi  

transport”138. 

serwisy WWW

26  lutego  1991  r.  T.  Berners-Lee  z  Europejskiego  Ośrodka  Badań  Jądrowych  (CERN) 

dokonuje  pierwszej  publicznej  prezentacji  przeglądarki  i  edytora  stron  internetowych  o  nazwie 

WorldWideWeb. Jednocześnie rusza pierwszy serwer i serwis www – http://nxoc01.cern.ch (obecnie 

http://info.cern.ch)139. Osiem miesięcy później liczba serwerów zwiększa się do 26, zaś w lutym 1993 

r. przekracza liczbę 200. Początkowo z zamieszczonych na nich stron internetowych korzystają niemal 

wyłącznie przedstawiciele środowisk akademickich140,  jednak pod koniec 1993 r.  wraz z premierą 

programu Mosaic, będącego pierwszą przeglądarką internetową przeznaczoną dla systemu Windows, 

134 A. Toffler, Trzecia..., s. 225.
135 Ibid., s. 292. 
136 Ibid. loc. cit.
137 L. W. Zacher (red.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty techniczne...,  s. 8.
138 A. Toffler, Trzecia..., s. 308-315.
139 Archiwalną  wersję  pierwszej  strony  internetowej  można  obejrzeć  pod  adresem 
http://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/TheProject.html.
140 Pierwszy polski  serwer  i  strona  www powstała  w 1993 r.  z  inicjatywy M. Gromiusza,  W. Bogusza,  K. 
Nowickiego  i  M.  Jankowskiego  -  http://www.fuw.edu.pl.  Pierwsze  połączenie  internetowe  zrealizowano  w 
Polsce  w  Centrum  Informatycznym  Uniwersytetu  Warszawskiego  17-08-1991,  zob. 
http://kalendarium.icm.edu.pl oraz P. Waglowski, op. cit., s. 42.
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dostęp do  szybko rosnącej liczby serwisów WWW uzyskują także użytkownicy domowi. Pod koniec  

pierwszej połowy lat 1990. pojawiają się pierwsze firmy świadczące usługi web hostingu, pozwalające 

każdemu użytkownikowi sieci na publikowanie własnych stron internetowych. W następnych latach 

następuje  eksplozja  prywatnych „stron domowych”.  Według szacunków z 2002 r.  na  przeszło 42 

milionach publicznie dostępnych serwerów WWW udostępniono już około 167 terabajtów danych (17 

razy więcej niż w drukowanych zbiorach największej biblioteki na świecie – Library of Congress)141. 

wzrost liczby utrwalanych informacji

Z badań przeprowadzonych na University of California w Berkeley wynika, iż między 1999 a 

2002  r.  ogólna  liczba  nowych  informacji  utrwalonych  na  nośnikach  danych  wzrosła  przeszło 

dwukrotnie.  Średni  roczny  wzrost  archiwizowanych  danych  wyniósł  w  badanym  okresie  30%142. 

Tylko w 2002 r. utrwalono (w większości na twardych dyskach komputerów) ponad 5 eksabajtów143 

nowych  informacji144.  Zasadniczy  wpływ na  stałe  powiększanie  zakresu  i  czasu  przechowywania 

informacji  ma  postępujący  proces  powiększania  pojemności  i  spadek  cen  pamięci  masowych. 

Pierwszy  dostępny  na  rynku  dysk  twardy  ważył  tonę,  mieścił  5   MB  danych,  zaś  jego  roczna 

dzierżawa kosztowała według obecnych cen ok. 250 tysięcy USD145. W 2006 r. najtańsze komputery 

domowe seryjnie wyposażano w 3,5 calowe dyski  o pojemności  80 GB i  cenie  jednostkowej nie 

przekraczającej 50 USD. Zdaniem B. Healy’ego, jeśli dotychczasowe tendencje zostaną utrzymane, w 

2025 r., standardowy dysk montowany w komputerach PC będzie mieścił 20 terabajtów danych 146. 

Oznacza to, iż w już w stosunkowo nieodległej przyszłości dowolna ilość danych będzie mogła być  

przechowywana  przez  teoretycznie  nieograniczony  okres.  Konsekwencje  tego  procesu  już  dziś  

możemy  zaobserwować  korzystając  z  takich  witryn,  jak  groups.google.com pozwalającej  na 

przeszukiwanie wypowiedzi użytkowników internetowych list dyskusyjnych wygłoszonych między 11 

maja 1981 r. a dniem obecnym, czy archive.org, umożliwiającej m.in. obejrzenie za pośrednictwem 

141 P.  Lyman,  H.  R.  Varian,  How  Much  Information?, School  of  Information  Management  and  Systems 
University of California at Berkeley 2003, http://www.sims.berkeley.edu/how-much-info-2003, brak paginacji.  
Od początku  2001 r.  gwałtownie  na  popularności  przybierają  także  internetowe  dzienniki  tzw.  weblogi (w 
skrócie blogi), zawierające osobiste przemyślenia, komentarze do aktualnych wydarzeń, krótkie eseje, artykuły 
itp. Serwis Technorati zajmujący się indeksowaniem i analizą treści publikowanych w tzw. blogsferze szacuje, iż 
w październiku 2006 r. liczba aktywnych blogów wynosiła 57 milionów i co sekundę powstawał następny. Jeśli  
trend ten się utrzyma, co pięć miesięcy liczba blogów będzie się podwajać.  D. Sifry,  State of the Blogosfere  
2006, http://technorati.com/weblog/2006/11/161.html
142 P. Lyman, H. R. Varian, op. cit., brak paginacji. 
143 1 eksabajt = trylion bajtów.
144 Według danych Population Reference Bureau (http://www.prb.org) na Ziemi żyło wówczas ok. 6,3 miliardów 
ludzi co daje średnią ok. 800 MB danych na osobę (ich wydruk stworzyłyby kolumnę wysokości przeszło 9 
metrów).  Jeszcze  więcej,  gdyż  niemal  18  eksabajtów  nowych  danych  przekazano  bez  ich  utrwalania  za 
pośrednictwem  sieci  telekomunikacyjnych  (98%  tej  wartości  stanowią  rozmowy  telefoniczne).  Przeciętny 
dorosły Amerykanin poświęcił w każdym miesiącu 2002 r. 16,7 godziny na rozmowy telefoniczne, 25 h i 25  
min. na korzystanie z Internetu w domu i 74 h i 26 minut w pracy, 90 h na słuchanie radia oraz 131 h na  
oglądanie telewizji. P. Lyman, H. R. Varian, op. cit., brak paginacji.
145 S. Levy, The Hard Disk That Changed the World, “Newsweek” 07-08-2006.
146 M. Czapelski, Ch. Null, Dokąd zmierzasz pececie?, „Pc World Computer” 13-12-2006.
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tzw. wayback machine, archiwalnych wersji dowolnej, publicznie dostępnej strony WWW (np. w celu 

prześledzenia zmian, jakie zaszły w jej treści od 1996 r.). 

nowe metody przetwarzania danych

Za sprawą technologii komputerowych nie tylko gwałtownie wzrasta liczba archiwizowanych 

informacji,  ale  udoskonala  się  proces  ich  przetwarzania.  W  początkowym  okresie  „papierowego 

potopu”, efektywne wykorzystanie gromadzonych danych było utrudnione z uwagi na brak wydajnych 

mechanizmów wieloindeksowego katalogowania. Informacje uporządkowywano wówczas w oparciu 

o jedną z metod klasyfikacji hierarchicznej, w której każdemu dokumentowi przyporządkowywano 

wyłącznie  jeden  identyfikator.  Odnalezienie  dokumentu  mającego  cechy  postulowane  przez 

użytkownika  systemu  było  uzależnione  od  posłużenia  się  przez  niego  identyfikatorem 

reprezentującym  unikalnie  klasę  dokumentów  scharakteryzowanych  przez  określony  zespół  cech. 

„Identyfikator taki stanowił przeto jedyny <<punkt dostępu>> do poszukiwanych w danym przypadku 

dokumentów”147.  Wyszukiwanie w oparciu o nowe kryterium (identyfikator)  wymagało stworzenia 

kolejnego katalogu. 

Przed  digitalizacją  danych  katalogowych,  szczególnie  problematyczne  było  tzw. 

wyszukiwanie  odwrotne.  Dla  przykładu,  książki  telefoniczne  umożliwiają  łatwe  odnajdywanie 

numerów telefonów w oparciu o identyfikator jakim jest nazwisko poszukiwanej  osoby.  Działanie 

odwrotne tj. ustalenie za pomocą książki telefonicznej do kogo należy wyszukiwany przez nas numer  

jest  praktycznie  niewykonalne.  Współcześnie,  gdy  większość  katalogów  ma  charakter 

zdigitalizowany, zadanie to nie przysparza problemów nawet najprostszym komputerom domowym148. 

korelowanie danych i konwergencja mediów

Postępująca  standaryzacja  systemów  bazodanowych  oraz  wzrost  przepustowości  łącz 

teleinformatycznych149 umożliwia  z  kolei  łączenie  rozproszonych  danych  i  ich  krzyżowe 

przetwarzanie.  Otwiera  to  praktycznie  nieograniczone  możliwości  korelowania  różnego  rodzaju 

informacji  –  danych  osobowych  z  demograficznymi,  marketingowych  z  teleadresowymi, 

psychograficznych (osobowościowych) z behawioralnymi,  etc. Dla zakresu  wiedzy uzyskiwanej w 

drodze przetwarzania danych, istotne znaczenie ma też coraz wyraźniej obserwowana konwergencja 

mediów elektronicznych. Domowe komputery zaczynają zastępować wiele dotychczasowych środków 

komunikacji.  Popularny  PC-et  z  interfejsem  sieciowym  służy  dziś  jako  elektroniczne  archiwum 

tytułów  prasowych,  odbiornik  telewizyjny,  tuner  radiowy,  telefon,  fax,  etc.  Usprawnienia 

147 F. Studnicki, Wprowadzenie do informatyki prawniczej, Kraków 1978, s. 135.
148 Zob. J. Battelle,  Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję,  Warszawa 
2006, s. 141-142.
149 W październiku 2006 r. japońska firma Nippon Telegraph and Telephone ustaliła rekord transmisji danych  
przesyłając  160 kilometrowym kablem światłowodowym informacje  z  prędkością  14 terabitów na  sekundę. 
http://mobile.benchmark.pl, 06-09-2006.
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wyszukiwania,  obejmujące  nie  tylko  wydajne  przetwarzanie  plików tekstowych,  ale  także  analizę 

danych  multimedialnych  (np.  systemy  speach  recognition umożliwiające  transkrypcję  i 

przeszukiwanie  treści  zapisów  audio),  radykalnie  zwiększają  zakres  danych  podlegających 

przetwarzaniu.

nowe technologie a prywatność

Rewolucyjne  przemiany  jakie  dokonały  się  w ciągu  ostatnich  dziesięcioleci  w  dziedzinie 

informatyzacji nie pozostają bez wpływu na zakres zasadnie oczekiwanej prywatności 150. Technologie 

umożliwiające  automatyczne  gromadzenie  i  przetwarzanie  informacji  mogą  być  wszak  z 

powodzeniem  wykorzystywane  także  do  pozyskiwania  i  analizy  danych  osobowych.  Eksplozja 

informacyjna  w  takim  samy  stopniu  dotyczy  informacji  naukowych,  czy  np.  wiedzy  na  temat 

wydarzeń publicznych, jaki i prywatnych danych. Znamienne są w tym względzie badania L. Sweeney 

dotyczące gwałtownego wzrostu liczby danych osobowych gromadzonych w USA przez podmioty 

publiczne i prywatne151. Skalę tego zjawiska w sferze instytucjonalnej ilustrują dane na temat wzrostu 

informacji  gromadzonych  w  ramach  aktów  urodzenia.  W  1983  r.  w  Stanach  Zjednoczonych 

informacje o narodzinach zapisywano w pliku komputerowym o wielkości 280 bajtów zawierającym 

dane z 15 kategorii. W 1999 r. pojedynczy Electronic Birth Certificate miał już wielkość 1864 bajtów i 

znajdowały się w nim wpisy z 226 kategorii152. W sektorze prywatnym podobny wzrost zanotowano 

m.in. w zakresie informacji gromadzonych w ramach elektronicznych baz zrealizowanych transakcji.  

W 1983 r. jednorazowe zakupy w sklepie spożywczym pozostawiały elektroniczny ślad o wielkości 32 

bajtów, z czego 18 b przypadało na informacje dotyczące rodzaju i ilości nabytych towarów, ich ceny 

oraz wysokości podatku, zaś pozostałe 14 b na datę i czas dokonania transakcji. Trzynaście lat później 

podobna transakcja zapisywana była już przy użyciu 1272 bajtów – 240 b na jednostkową cenę i ilość 

poszczególnych towarów,  800 b na ich  opis,  18 b na sumę płatności  i  podatku,  80 b na sposób 

dokonania  płatności,  14 b jej  na czas i  datę oraz 120 na imię i  nazwisko klienta  oraz jego dane 

teleadresowe153. 

społeczeństwo dossier

Zdaniem autorki  powyższego zestawienia,  eksplozja  komputerowo przetwarzanych danych 

osobowych  jest  wyrazem  trzech  trendów:  1)  ciągłego  poszerzania  kategorii  poszukiwanych 

informacji,  2)  zastępowania  zbiorów  zagregowanych,  zbiorami  spersonalizowanymi  oraz  3) 

wykorzystywanie  coraz  to  nowszych  technologii  i  sposobności  dla  pozyskiwania  danych 

150 Zob. J. Barta, R. Markiewicz, op. cit.,  s. 365-382.
151 L. Sweeney,  Information Explosion, [w:] L. Zayatz, P. Doyle, J. Theeuwes, J. Lane (red.),  Confidentiality,  
Disclosure,  Data  Access:  Theory  and  Practical  Applications  for  Statistical  Agencies,  Urban  Institute: 
Washington, DC, 2001, s. 1-26.
152 Ibid., s. 2-8.
153 Ibid., s. 9-12.
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osobowych154. „Nie ulega wątpliwości, iż [współczesne społeczeństwa] zmierzają w kierunku sytuacji, 

w której możliwym staje się pozyskanie niemal każdej informacji na temat dowolnej osoby”155. K. C. 

Laudon  sytuację  tą  określa  mianem  społeczeństwa dossier156.  Jego  zdaniem  rozwój  tego  modelu 

organizacji społecznej manifestuje się w pięciu płaszczyznach: technicznej – fakcie rozbudowywania 

zintegrowanych  zbiorów informacji  i  ich  centralizowania;  politycznej –  postępującej  koncentracji 

władzy  i  autorytetu;  społecznej –  poddawaniu  inwigilacji  coraz  szerszych  kręgów  społecznych, 

kulturowej –  kształtowaniu  się  zjawiska  życia  oficjalnego,  tj.  „egzystencji”  w  pamięci  

skomputeryzowanej  bazy  danych157 oraz  indywidualnej –  sytuacji  coraz  powszechniejszego 

podejmowania decyzji w sprawach jednostkowych nie na podstawie bezpośredniego kontaktu z ich 

adresatami,  lecz  w  oparciu  o  informacje  zgromadzone  w  bazach  danych158.  W  dalszej  części 

niniejszego rozdziału zostaną  omówione  technologie  mające największy  wpływ na  wyodrębnienie 

tego modelu społecznego159.

sposoby identyfikacji osób przed Rewolucją Industrialną

Aż  do  Rewolucji  Industrialnej  kwestia  ustalania  tożsamości  jednostek  nie  przysparzała 

większych  problemów160.  Świat  od  XV  do  XVIII  w.  składał  się  niemal  wyłącznie  z  chłopów 

zamieszkujących małe  wsie161.  W okresie  tym migracja  ograniczona była  do minimum. Człowiek 

rodził się i umierał w tym samym miejscu i przez całe życie otaczały go te same, dobrze mu znane  

osoby. W takich warunkach nie było nawet potrzeby istnienia nazwisk162.

Sytuacja  ta  uległa  radykalnym  przeobrażeniom  wraz  z  początkiem  ery  przemysłowej. 

Rewolucyjne  zmiany  w  rolnictwie  umożliwiły  urbanizację  społeczeństwa  zachodniego,  poprzez 

zmniejszenie względnej liczby ludności potrzebnej do produkcji rolnej163. Z uwagi na niską wydajność 

pracy,  w  średniowieczu  przy  produkcji  żywności  musiało  brać  udział  około  90  procent  ogółu 

ludzkości, z początkiem XIX w. już tylko 5 procent. Tym samym robotnicy rolni zostali zmuszeni do 

154 Ibid., s. 12.
155 Ibid., s. 19.
156 K. C. Laudon,  Dossier Society. Value Choices in the Design of National Information Systems , New York: 
Columbia University Press 1986, passim. 
157 Na problem ten w polskiej literaturze przedmiotu zwraca uwagę M. Safian, jak stwierdza „rzeczywistość 
wirtualna  staje  się  w  przestrzeni  elektronicznej  znacznie  bardziej  realna  niż  rzeczywistość  obiektywnie 
istniejących osób i przedmiotów. Jednostka nie objęta rejestrami, nie opisana w bazie danych, nie przypisana do 
określonej  kategorii  podmiotów  –  nieomal   nie  istnieje”.  Id.,  Prawo  do  prywatności  i  ochrona  danych  
osobowych  w  społeczeństwie  informatycznym,  ”Państwo  i  Prawo”  6  (2002),  s.  6.  Autor  wskazuje  w  tym 
kontekście na status osób nie objętych ewidencją ludności, które dla urzeczywistnienia pewnych swych praw 
musiały czekać na odpowiednie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Zob. orzeczenie z 3 IX 1996, K 10/96, 
OTK ZU 1996, nr 4. poz. 33.
158 K. C. Laudon, op. cit., passim.
159 Zob. zwł. D. M. Wood (red.), A Report on the Surveillance Society For the Information Commissioner by the  
Surveillance Studies Network, London: Information Commissioner’s Office 2006, passim.
160 S. Garfinkel, Database Nation. The Death of Privacy in the 21st Century, O’Reilly Media 2001, s. 38. 
161 F. Braudel, The Structure of Everyday Life, New York 1981, s. 49.
162 J.  Harper,  Identity  Crisis.  How  Identification  Is  Overused  and  Misunderstood,  Washington  D.C.:  Cato 
Institute 2006, s. 27-30.
163 N. Rosenberg, L. E. Birdzell, Jr., op. cit., s. 119-122.

2



przeniesienia się do miast, gdzie stanowili siłę roboczą dla powstających fabryk. Wraz z ich napływem 

miejskie społeczności przekształciły się w anonimowe zbiorowości, w których nikt nikogo nie znał 164. 

Władze wielu państw próbowały przeciwdziałać negatywnym skutkom tej sytuacji tworząc różnego 

rodzaju  spisy  ludności  –  imienne,  wyborcze,  cenzusowe.  Wprowadzane  zostają  książeczki 

zatrudnienia oraz paszporty dla osób migrujących. W rejestrach policyjnych i miejskich gromadzone 

są dane włóczęgów i prostytutek165. Granice rosnącej inwigilacji wyznaczał jednak stosunkowo niski 

stopień  alfabetyzacji,  uniemożliwiający  wprowadzenie  na  szerszą  skalę  dokumentów  tożsamości.  

Podstawową metodą identyfikacji pozostawało wzajemne rozpoznawanie się i pamięć wzrokowa166. 

Kwestia  ustalania  tożsamości  jednostek  gwałtownie  zyskała  na  znaczeniu  po  zakończeniu 

wojen napoleońskich,  kiedy to przez całą zachodnią Europę przetoczyła się bezprecedensowa fala  

przestępczości167. Jednym z podstawowych problemów, z jakimi zmagały się inspektorzy pierwszych 

policji kryminalnych była kwestia identyfikacji osób zatrzymanych. „Mniej więcej do około 1880 r.  

człowiek sprytny mógł dowolnie zmieniać własną tożsamość. Na przykład chcąc sobie sprokurować 

nowy stan cywilny wystarczyło, że znał datę i miejsce urodzenia kolegi, pod którego postanowił się  

podszyć.  Tylko  w  przypadku  gdyby  natknął  się  na  jakiegoś  świadka  –  co  było  dość  mało 

prawdopodobne – oszustwo mogłoby zostać wykryte. Jako oparte wyłącznie na pamięci wizualnej, 

łatwo można było je poddać w wątpliwość”168.

wczesna identyfikacja kryminalistyczna

W pierwszych dekadach XIX w.  policja  radziła  sobie  z  tym problemem piętnując  osoby 

karane  rozpalonym  do  czerwoności  żelazem.  W  latach  1830.  praktyka  ta  została  jednak 

zdelegalizowana169.  Jej miejsce zajęły tzw. parady więźniów – inspektorowie policji w regularnych 

odstępach czasu pojawiali się na dziedzińcach więzień, każąc aresztantom maszerować przed nimi, co  

miało umożliwić przyjrzenie się zatrzymanym i ich zapamiętanie. Z oczywistych względów metoda ta 

była  dalece  niedoskonała,  stąd  też  wkrótce  po  wynalezieniu  fotografii  rozwinięto  ją  utrwalając 

sylwetki  schwytanych  przestępców  na  zdjęciach.  Jednak  także  i  to  rozwiązanie  miało  swoje 

164 Jedną z charakterystycznych cech dziewiętnastowiecznej literatury, jest duża liczba prac, których motywem 
przewodnim jest  błędna  identyfikacja  protoplasty  (np.  Książe  i  żebrak M.  Twaina,  czy  dziesiątki  powieści 
opartych na wątku doppelgänger). Zob. S. Garfinkel, op. cit., loc. cit. Inspiracją dla tego rodzaju utworów mógł 
być cały szereg XIX-wiecznych  cause célčbre,  w których pierwszoplanową rolę odegrała kwestia  fałszywej 
identyfikacji.  Dwie najsłynniejsze dotyczyły R. Castro, oszusta który podając się za zaginionego syna lorda 
Tichborne’a, zdołał pozyskać zaufanie jego najbliższych krewnych i nieomal zagarnął cały pozostawiony przez 
niego  spadek  oraz  A.  Becka,  angielskiego  gentlemana dwukrotnie  skazanego  na  wieloletnie  pozbawienie 
wolności na podstawie błędnej identyfikacji dokonanej przez kilkunastu świadków oskarżenia. Zob. J. Thorwald, 
Stulecie detektywów, Kraków 1992, s. 29-30 oraz 76-84.
165 To właśnie wówczas P. J.  Proudhon ogłosił,  iż “być rządzonym to być obserwowanym, nadzorowanym,  
szpiegowanym,  kierowanym,  (...),  kontrolowanym,  szacowanym,  (...).  Być  rządzonym  oznacza  przy  każdej 
transakcji, przy każdym działaniu, przy każdym ruchu być odnotowanym, rejestrowanym (...), ostemplowanym, 
autoryzowanym, licencjonowanym (...), taki jest rząd, taka jest jego sprawiedliwość, taka jest jego moralność”.  
Id., General Idea of the Revolution in the Nineteenth Century, London: Freedom Press 1923, s. 293-294.
166 A. Corbain, Kulisy, [w:], M. Perrot (red.), op. cit., s. 486-487.
167 J. Thorwald, op. cit., s. 18 i n.
168 A. Corbain, op. cit., s. 489.
169 Ibid., s. 490.

2



ograniczenia. Pierwsze zdjęcia sygnalizacyjne wykonywali artyści fotografowie kierujący się w swojej 

pracy nie określonymi regułami,  lecz własnym uznaniem, przez co jak stwierdza J.  Thorwald,  jej  

efekty były „raczej artystyczne niż wyraźne”, co gorsza „często zniekształcone, ponieważ aresztanci  

bronili  się przed fotografowaniem”170.  Wraz ze wzrostem liczby wykonywanych zdjęć, problemem 

okazało  się  także  ich  katalogowanie.  Indeksowanie  według  nazwisk  było  pozbawione  sensu,  zaś 

uporządkowanie  według płci,  wieku,  rodzaju  przestępstwa  i  metody działania  nie  wystarczało  do 

dostatecznego zawężenia poszczególnych kartotek.  

antropometria kryminalistyczna

Gdy w marcu 1879 r., Alphonse Bertilon obejmował pracę pisarza w Pierwszym Wydziale 

Paryskiej  Policji,  funkcjonariusze  Sűreté spędzali  nieraz całe dnie na odszukiwaniu wśród 80 000 

zdjęć  tego  właściwego,  zaś  liczba  fotografii,  które  musieli  przejrzeć  by  dokonać  identyfikacji  

wzrastała  niemal  z  dnia  na  dzień.  Znużony  beznamiętnym  przepisywaniem  kart  katalogowych, 

Bertilon już po paru miesiącach od objęcia swych obowiązków opracował nowy system rejestracji 

osób zatrzymanych określany przez niego mianem registratury antropometrycznej171. Opierał się on na 

trzech  spostrzeżeniach  poczynionych  (i  przyjmowanych  za  pewne)  przez  XIX-wiecznych 

antropologów,  1)  po  20  roku  życia  wymiary  kośćca  ludzkiego  nie  ulegają  zmianie,  2)  

prawdopodobieństwo  znalezienia  dwóch  osób,  które  miałyby  takie  same  wymiary  kilkunastu 

zewnętrznych części ciała jest znikome172; 3) precyzyjne mierzenie osób nie nastręcza trudności173. 

Przekonawszy  swoich  zwierzchników  do  nowego  sposobu  sporządzania  kartoteki 

rejestracyjnej  Bertillon  rozpoczął  pod  koniec  1882  r.  dokonywanie  dokładnych  pomiarów 

zatrzymanych  (wzrostu  w  pozycji  stojącej  i  siedzącej,  długości  i  szerokości  głowy,  największej 

szerokości  twarzy,  długości  prawego  ucha,  rozwartości  ramion,  długości  lewego  przedramienia, 

długości  średniego  i  małego  palca  lewej  ręki  oraz  lewej  stopy),  których  wyniki  zapisywał  na  

specjalnych kartach174. Dla ich łatwiejszego odszukiwania, karty te katalogowano następnie w oparciu 

o stosunek poszczególnych wymiarów. Po trzech miesiącach prac, skompletowawszy przeszło 1800 

kart pomiarowych Bertillon dokonał pierwszej udanej identyfikacji uprzednio karanego więźnia175. W 

170 J. Thorwald, op. cit., s. 21.
171 Warto jednakże pamiętać, iż choć to Bertillona uznaje się za twórcę antropometrii kryminalnej, wcześniej (w  
1860 r.) z podobnym pomysłem wystąpił dyrektor więzienia Louvan, Stevens. Zgłoszony przez niego postulat 
utrwalania  wyników  pomiarów  obwodu  głowy,  długości  uszu,  długości  nóg,  wzrostu  oraz  obwodu  klatki 
piersiowej nie zyskały jednak akceptacji jego przełożonych. Ibid., s. 24.
172 Zgodnie z tzw. prawem Quételeta prawdopodobieństwo, iż wzrost różnych ludzi jest taki sam wynosi 1:4, 
jeśli dodać do wzrostu drugą miarę, np. długość tułowia, zmniejsza się ono do 1:16. Jeśli wykonać 11 pomiarów,  
to według rachunku prawdopodobieństwa szansa znalezienia innej osoby o tych samych rozmiarach równałaby 
się 1 : 4191304, przy czternastu pomiarach 1: 286 435 456, itd. 
173 J. Widacki (red.), Kryminalistyka, wyd. II, Warszawa 2002, s. 197.
174 Warto w tym miejscu nadmienić, iż w 1888 r. Bertillon, już jako dyrektor policyjnej służby identyfikacyjnej,  
opracował nowy sposób wykonywania fotografii sygnalizacyjnych (dwa zdjęcia, jedno en face drugie z profilu, 
zawsze wykonywanych z tej samej odległości, na tym samym tle i przy tym samym oświetleniu) oraz autorską 
metodę sporządzania portretów opisowych. J. Thorwald, op. cit., s. 39.
175 Ibid., s. 35-36.
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ciągu następnej dekady jego zespół dokonał pomiarów przeszło 120 tysięcy paryskich przestępców, 

przyczyniając  się  do  zdemaskowania  4564  zatrzymanych  posługujących  się  fałszywymi 

nazwiskami176.  Pod koniec XIX w.  bertillionage,  jak go wówczas nazywano, był już stosowany w 

większości krajów zachodnich. Wykorzystuje się go nie tylko do identyfikacji przestępców, ale i do 

tworzenia rejestrów wybranych grup społecznych – wprowadza się np. wymóg stałego noszenia przy 

sobie  antropometrycznych książeczek tożsamości  przez osoby prowadzące wędrowny tryb życia  -  

bezdomnych, objazdowych kupców, rękodzielników jarmarcznych etc.177.

wady antropometrii

Pomimo niewątpliwego sukcesu systemu Bertillona, z czasem ujawniły się jego dwa poważne 

braki178. Okazało się, iż rozmiar ciała dorosłego człowieka nie jest niezmienny (różni się on m.in. w  

zależności od pory dnia),  a  ponadto bardzo łatwo jest  o niedokładny pomiar,  który może stać się  

podstawą  ustalenia  jednakowych  danych  u  różnych  osób179.  Niedociągnięcia  te  sprawiły,  iż  z 

początkiem XX w. stopniowo rezygnowano z bertillonowskiego systemu pomiarowego zastępując go 

nowym, znacznie doskonalszym systemem identyfikacji - daktyloskopią180.

początki daktyloskopii

Metodę sygnalizacji opartą o analizę odcisków linii papilarnych stosowano w Azji co najmniej 

na kilkaset lat przed powstaniem antropometrii kryminalnej. Jeszcze w średniowieczu upowszechnił 

się  wśród  mieszkańców  krajów  azjatyckich  zwyczaj  znakowania  drzwi  prywatnych  domów 

czerwonymi  odciskami  dłoni  właściciela,  pieczętowania  umów odciskiem poczernionych kciuków 

oraz wydawanie listów za pokwitowaniem odbioru w postaci odbitki linii papilarnych181. Informacje 

na temat tych praktyk docierały do Europy już w XVI w.182, jednak ich praktyczne znaczenie odkryto 

na Starym Kontynencie dopiero ponad trzysta lat później. 

Stało się to za sprawą dwóch Brytyjczyków, Williama Herschla i Henry’ego Fauldsa, którzy  

obserwując  praktyki  rozpowszechnione  odpowiednio  wśród  chińskich  kupców  z  Bengalu  i 

mieszkańców  Japonii,  niezależnie  od  siebie  „odkryli”  możliwość  wykorzystania  analizy  linii 

papilarnych  do  identyfikacji  sprawców  przestępstw.  Wieloletnie  badania  nad  odciskami  palców 

doprowadziły ich do przekonania, iż linie papilarne są indywidualne dla każdego człowieka, trwałe 

176 S. Garfinkel, op. cit., s. 40.
177 A. Corbain, op. cit., s. 493. 
178 J. Widacki, op. cit., loc. cit.
179 Czego  dowodem  jest  słynna  sprawa  dwóch  murzyńskich  więźniów  osadzonych  w  amerykańskim 
Leavenworth, którzy pomimo braku pokrewieństwa byli do siebie nie tylko łudząco podobni, ale ich wymiary 
były niemal identyczne - różnice mieściły się w granicach odchyleń pomiarów wkalkulowanych w praktykę 
(0,02 cm). J. Thorwald, op. cit., s. 105-106.
180 J. Widacki, op. cit., s. 204-226.
181 J. Thornwald, op. cit., s. 28 i 31.
182 W  1563  r.  Portugalczyk  Joăo  de  Barros,  opisał  w  pracy  Décadas  da  Ásia chiński  zwyczaj  pobierania 
odcisków dłoni i stóp od dzieci sprzedawanych w niewolę. S. Garfinkel, op. cit., s. 38.
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(uszkodzenia  górnych  warstw  naskórka  regenerują  się  po  upływie  ok.  2  tygodni)  i  pozostają 

niezmienne od narodzin aż po śmierć. Stąd też, jak w 1880 r. w liście do pisma Nature pisał Faulds, 

„można zdjąć odciski palców każdego zbrodniarza po skazaniu go i zebrać je. Jeśli ten sam przestępca  

zostanie  później  ujęty  z  powodu  nowej  zbrodni  i  poda  fałszywe  nazwisko,  można  będzie  przez  

porównanie odcisków dojść do jego prawdziwych danych. Wzór głównych linii nie zmienia się w 

ciągu całego życia, dlatego przy identyfikacji może oddać lepsze usługi niż fotografia”183. Metoda ta 

była  znacznie  łatwiejsza  do  stosowania  niż  bertillionage i  zdaniem jej  propagatorów praktycznie 

wykluczała  możliwość  błędnych  identyfikacji.  Co  więcej  jak  podkreślał  Faulds,  analiza  linii  

papilarnych mogła nie tylko służyć identyfikacji  zatrzymanych,  ale  także udowadnianiu ich winy. 

„Jeśli  na  miejscu  przestępstwa  odkryje  się  odciski  palców,  może  to  doprowadzić  do  wykrycia 

sprawcy”184.  Na  dowód  słuszności  tego  stwierdzenia  Faulds  przytaczał  dwie  japońskie  sprawy 

kryminalne,  w  których  dzięki  przeprowadzonym  przez  niego  badaniom  daktyloskopijnym 

udowodniono winę sprawcy w oparciu o analizę odcisków dłoni pozostawionych na miejscu zbrodni. 

Także Herschl mógł się pochwalić autorskim zastosowaniem analizy linii papilarnych. Jako brytyjski  

urzędnik administracyjny w Indiach, wykorzystał odciski palców do potwierdzenia odbioru rent przez 

hinduskich żołnierzy. Przed zastosowaniem tej metody, nie mogąc sobie poradzić z rozpoznawaniem 

Hindusów, którzy „widziani oczami Europejczyka, wszyscy byli do siebie podobni”, był wielokrotnie 

wprowadzany w błąd przez osoby, którym taka renta się nie należała, bądź też które już ją pobrały. Po  

jej wprowadzeniu „szwindle ustały natychmiast”185.

Zgłaszane przez Herschla i Fauldsa propozycje wykorzystania daktyloskopii do identyfikacji 

przestępców spotkały  się  z  dużym zainteresowaniem służb  policyjnych,   jednakże  początkowo  z 

uwagi na brak efektywnych mechanizmów indeksowania odcisków stosowano je nie zamiast,  lecz 

obok antropometrii (odbitki linii papilarnych umieszczano w kartach rejestracyjnych w rubryce znaki 

szczególne).  Dopiero  opracowanie  przez  F.  Galtona,  J.  Vuceticha  i  E.  Henry’ego  pierwszych 

(stosunkowo)  wydajnych  metod  rejestracji  kart  daktyloskopijnych  przesądziło  o  wyeliminowaniu 

bertillionage’y z policyjnych systemów rejestracyjno-rozpoznawczych186.

pozakryminalistyczne zastosowania daktyloskopii

Bardzo szybko dostrzeżono możliwość szerszego wykorzystania daktyloskopii. Już w 1885 r.  

w  Stanach  Zjednoczonych  zgłoszono  projekt  obowiązkowego  pobierania  odcisków  palców  od 

imigrantów z Chin,  co miało umożliwić  urzędnikom ich odróżnianie  (pomysł  został  odrzucony z 

uwagi na jego rasistowskie konotacje)187. Kilka lat później pojawiły się pierwsze postulaty rejestracji 

całej  ludności  kraju  za  pomocą  odcisków  palców.  Zdaniem  jej  zwolenników,  taka  rejestracja 

ułatwiałaby nie tylko wykrywanie przestępców – możliwe wyłącznie w sytuacji gdy sprawca był już  

183 J. Thorwald, op. cit., s. 32.
184 Ibid., loc. cit.
185 Ibid., s. 28-29. 
186 Ibid., s. 91 i n.
187 S. Garfinkel, op. cit., s. 42.
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wcześniej zarejestrowany – ale także pozwoliłaby na identyfikację ofiar katastrof i nieszczęśliwych  

wypadków  oraz  nieznanych  zmarłych.  W  1911  r.  w  Buenos  Aires  rozpoczęto  tworzenie  spisu 

liczebnego i spisu wyborców, którego podstawą miał być system daktyloskopijny opracowany przez J. 

Vuceticha.  Pięć lat później  parlament prowincji  zlecił  mu zadanie stworzenia generalnego rejestru 

daktyloskopijnego, zawierającego odciski linii papilarnych wszystkich jej mieszkańców. Po protestach 

opinii  publicznej,  władze  federalne  zakazały  Vucetichowi  pracy  nad  systemem  i  odebrały  mu 

wszystkie już sporządzone karty188. Jak stwierdza J. Thorwald, argumenty zgłaszane przeciwko temu 

projektowi, były takie same, jakie podnoszono w latach następnych przeciw wszystkim podobnym 

próbom podejmowanym w innych krajach, na innych kontynentach i można je było streścić w jednym 

pytaniu: „czy chcecie się dać rejestrować jak zbrodniarze?”189.

Mimo protestów społecznych w połowie XX w. wielu krajach zaczęto włączać do rejestrów 

daktyloskopijnych odciski palców osób nie będących przestępcami. Za moment przełomowy uznaje 

się w tym względzie rok 1948, kiedy to w angielskiej miejscowości Blackburn zdjęto odciski linii 

papilarnych wszystkich mieszkających, bądź też jedynie pracujących w niej mężczyzn powyżej 16 

roku  życia  (tj.  od  ok.  46  tys.  osób),  celem  zidentyfikowania  sprawcy  morderstwa  czteroletniej  

dziewczynki.  Kart  wykorzystano tylko  i  wyłącznie  do wyjaśnienia  tej  jednej  sprawy,  a  następnie 

zostały one zniszczone.  Jednak np.  w Stanach Zjednoczonych regularnie  włączano je  na stałe  do 

kartotek,  w  skutek  czego  już  w 1956  r.  na  141  231  713  kart  rejestracyjnych  zgromadzonych  w 

stanowych i federalnych rejestrach aż 112 096 777 zawierało odciski nigdy nie karanych osób190.

zautomatyzowane systemy porównywania odcisków

Wraz  z  gwałtownym  wzrostem  liczby  kart  rejestracyjnych  powrócił  problem  ich 

katalogowania. Odszukiwanie wśród setek tysięcy, a w niektórych przypadkach nawet wielu milionów 

kart,  odcisków  podobnych  do  tych  zdjętych  od  osoby  zatrzymanej  lub  znalezionych  na  miejscu 

przestępstwa  było  zadaniem  trudnym i  niezwykle  pracochłonnym.  Jak  ustalił  w  1980  r.  jeden  z 

detektywów z San Francisco, gdyby pracował osiem godzin dziennie, przez siedem dni w tygodniu, 

ręczne sprawdzenie wszystkich 300 000 kart daktyloskopijnych znajdujących się w miejskim rejestrze 

policyjnym  zajęłoby  mu  33  lata191.  Stąd  też,  jeszcze  w  pierwszej  połowie  XX  w.  zaczęto 

wykorzystywać  zautomatyzowane  systemy  porównywania  odcisków.  Niemal  do  końca  lat  1970. 

wykorzystywano w tym celu urządzenia odczytujące karty perforowane. Prawdziwy przełom nastąpił 

jednak dopiero w 1978 r., kiedy amerykańska firma PRINTRAK zaprezentowała pierwszy w pełni 

automatyczny system identyfikacji daktyloskopijnej, tzw. AFIS (Automated Fingerprint Identification  

System).  Wkrótce systemy tego rodzaju wprowadziły na rynek także inne firmy, w tym francuska 

Morpho Systems, japoński NEC, węgierski Recoderm oraz rosyjski Papiłon192. 

188 J. Thorwald, op. cit., s. 98.
189 Ibid., loc. cit.
190 Ibid., s. 122.
191 S. Garfinkel, op. cit., s. 44.
192 J. Widacki, op. cit., s. 222.
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systemy AFIS

Systemy AFIS gromadzą w swoich bazach danych rzeczywiste obrazy odcisków palców oraz 

ich kody. Wprowadzanie odcisków do bazy odbywa się w sposób zautomatyzowany. W przypadku 

słabej  jakości  odcisku  możliwe  jest  poprawianie  jego  czytelności  i  korekta  kodów 193.  W 1987 r. 

urządzenia tego typu dokonywały analizy zgromadzonych w ich bazach rekordów z szybkością ok.  

500 odcisków na sekundę, dziś robią to kilkadziesiąt razy szybciej194. Sprawdzenie bazy zawierającej 

milion  rekordów  trwa  maksymalnie  30  minut.  Dla  przyśpieszenia  analizy  możliwym  jest 

synchroniczne sprawdzanie rekordów z użyciem kilku urządzeń195. 

analiza DNA

W drugiej połowie lat 1980. zaczęła sobie torować drogę nowa metoda identyfikacji oparta o 

analizę kwasu deoksyrybonukleinowego, będącego podstawowym materiałem genetycznym człowieka 

(i innych organizmów żywych). W 1985 r. A. Jaffreys odkrył, iż każda osoba ma unikalny kod DNA. 

Próbki tego kodu mogą być pobrane z dowolnej komórki196. Porównując profil DNA wyizolowany z 

badanego materiału biologicznego (np. krwi, włosów, fragmentów tkanki, wydzielin ludzkiego ciała, 

itp.)  z  próbkami  odniesienia,  możliwym  jest  ustalenie  z  prawdopodobieństwem  graniczącym  z 

pewnością, tego czy pochodzą one od tej samej osoby. Już w rok po publicznym ogłoszeniu odkrycia 

A.  Jeffreysa  metodę  tą  wykorzystano  do  zidentyfikowania  sprawcy  niewyjaśnionego  wcześniej  

morderstwa197.

Podobnie jak wcześniejsze metody identyfikacji, także i ustalanie tożsamości na podstawie 

badań DNA spotkało się początkowo z nieufnością opinii publicznej i licznymi głosami krytyki 198, 

jednakże z  początkiem lat  1990.,  po przeprowadzeniu  wielu niezależnych badań,  rozwiewających 

wątpliwości co do ich bezpieczeństwa i skuteczności, wykorzystywanie dowodów z DNA stało się 

193 Ibid., loc. cit.
194 Baza systemu AFIS może być sprawdzana na cztery sposoby: karta – karta, w celu ustalenia tożsamości osób 
i zwłok; ślad-karta, dla wykrycia sprawcy przestępstwa; karta-ślad, dla sprawdzenia czy zarejestrowana osoba 
nie  popełniła  innego  nie  wykrytego  dotąd  przestępstwa  i  ślad-ślad,  dla  kojarzenia  różnych  przestępstw 
popełnionych przez te same osoby.
195 S. Garfinkel, op. cit., s. 45.
196 Dzięki opracowanej przez K. B. Mulisa i M. Smitha łańcuchowej reakcji polimerazy (PRC -  Polymerase  
Chain  Reaction) umożliwiającej  powielanie  sekwencji  DNA  w  warunkach  laboratoryjnych,  do  skutecznej 
identyfikacji wystarczą nawet śladowe ilości materiału biologicznego.
197 Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż wbrew szeroko rozpowszechnionemu poglądowi, pierwszy przypadek 
wykorzystania dowodu z DNA w procesie nie dotyczył wspomnianej sprawy kryminalnej C. Pitchforka, w której 
brytyjski sąd uznał go za winnego gwałtu i morderstwa 15 letniej dziewczynki, lecz wcześniejszej o rok sprawy  
administracyjnej  z  zakresu  prawa  emigracyjnego,  dotyczącej  prawa  wjazdu  na  terytorium  Zjednoczonego 
Królestwa chłopca z Ghany, co do którego nie było początkowo pewności w przedmiocie jego pochodzenia  
biologicznego. M. Filar,  Dowód z DNA – nowa epoka prawa dowodowego czy zawiedzione nadzieje, [w:] P. 
Chrzczonowicz, V. Kwiatkowska-Darul, K. Skowroński (red.), Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa, 
Toruń 2003, s. 98. W Polsce pierwszą ekspertyzę biologiczną w oparciu o analizę kodu DNA przeprowadzono 
na przełomie 1988 i 1989 roku. 
198 Zob. S. Garfinkel, op. cit., s. 48-52. 
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powszechną praktyką w wielu postępowaniach sądowych199. Identyfikacja w oparciu o analizę kodu 

DNA  zawdzięcza  swą  popularność200  przede  wszystkim  znacznie  wyższemu  od  wcześniej 

stosowanych metod stopniowi pewności wyniku, prawdopodobieństwo błędu wynosi w jej wypadku 

ok. 1 na 200 miliardów201.

nowe metody identyfikacji biometrycznej

Pomimo bardzo wysokiej skuteczności, ani identyfikacja w oparciu o analizę linii papilarnych, 

ani ustalanie tożsamości na podstawie badań kodu DNA, nie znalazły szerszego zastosowania poza 

salami  sądowymi202.  W  przypadku  daktyloskopii  powodem jej  ograniczonego  wykorzystania,  jest 

„powszechne przeświadczenie, iż rejestracja według odcisków palców <<ma zawsze coś wspólnego ze 

zbrodnią>>”203 oraz możliwość łatwego oszukania urządzeń identyfikacyjnych204, z kolei w przypadku 

199 W 1989 r. w amerykańskim stanie Wirginia stworzono pierwszą na świecie bazę danych gromadzącą próbki  
kodu DNA skazanych przestępców. D. Bailey, The Open Society Paradox. Why the 21st Century Calls For More  
Openness,  Not  Less,  Washington  D.C.:  Potomac Books  2004,  s.  70.  Wkrótce  podobne bazy  stworzono  we 
wszystkich pozostałych stanach USA oraz w wielu krajach europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii, Szwecji,  
Norwegii, Niemczech i Polsce. W Polsce podstawą prawną działania bazy danych DNA jest ustawa z dnia 17 
grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 10 z 2005, 
poz. 69 i 70).
200 Według badań J. Wójcikiewicza z 2000 r., wśród 80 sędziów pytanych o to, na podstawie jakiego dowodu  
byliby  skłonni  skazać  oskarżonego,  wszyscy  wymienili  analizę  DNA,  zaś  dowód  z  odcisków  palców  (też 
niepowtarzalny)  wymieniło  o  10  %  mniej  ankietowanych.  Z  kolei  z  badań  przeprowadzonych  przez  W. 
Stojanowską i D. Miścicką-Śliwkę wynika, iż jedynie dwa procent ankietowanych przez nie polskich sędziów 
oceniło swe pierwsze wrażenia związane z przydatnością dowodów z badań DNA bardzo sceptycznie, reszta zaś 
entuzjastycznie;  90  %  sędziów  uznało  ten  dowód  za  najbardziej  pewny  spośród  wszelkich  dowodów 
biologicznych. Przytaczam za M. Filar, op. cit., s. 94.
201 D. E. Denning,  Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Warszawa 2002, s. 368. Aczkolwiek, jak 
słusznie zauważa M. Filar, „dowód z badań DNA pozwala jedynie ustalić z praktyczną pewnością (co nadaje mu 
nieporównywalną z niczym dotychczasowym siłę dowodową),  iż np. sperma znaleziona  w pochwie kobiety 
pochodzi od danego mężczyzny. Tylko tyle i nic więcej! W szczególności nie oznacza bezpośrednio, ani że 
została ona przez niego zgwałcona, ani nawet tego, iż odbyła ona z nim stosunek płciowy (jak to błędnie uważa  
się  niekiedy  zapominając,  iż  mogła  się  ona  tam znaleźć  w  inny  niż  naturalny  sposób).  Lub  np.,  iż  włos  
znaleziony na miejscu przestępstwa pochodzi od danej osoby. I nic więcej! Zwłaszcza zaś nie to, iż osoba ta była 
na tym miejscu, gdyż  np. jej włos przywiać mógł tam wiatr.” Id., op. cit., s. 94.
202 Podobnie jak w przypadku daktyloskopii,  bardzo  szybko dostrzeżono możliwość szerszego zastosowania 
analiz kodu DNA. Dla przykładu, J. Watson, jeden z twórców modelu struktury DNA w postaci podwójnej 
helisy (spirali), zaproponował pobieranie od każdego nowonarodzonego dziecka próbki DNA i wprowadzania jej 
do centralnej międzynarodowej bazy danych. W przyszłości miałaby ona pomóc we wczesnym wykrywaniu i  
leczeniu chorób, ustalaniu rodzicielstwa, identyfikowaniu ofiar wypadków i katastrof oraz typowaniu sprawców 
przestępstw i zamachów terrorystycznych. Zob. D. Bailey, op. cit., s. 70. Projekt ten z uwagi na liczne protesty 
obrońców swobód obywatelskich nie został jednak (jak dotąd) wdrożony w żadnym kraju na świecie. Najdalej 
zaawansowane  prace  nad  tego  rodzaju  bazą  danych  były  prowadzone  w  Islandii,  gdzie  prywatna  spółka 
medyczna  deCODE  Genetics  przy  współpracy  z  lokalnym  ministerstwem  zdrowia  rozpoczęła  w  2000  r. 
tworzenie Icelandic Health Sector Database - bazy zawierającej próbki kodu genetycznego wszystkich obywateli 
kraju (tj.  ok. 280 tys. osób).  W 2003 r.  islandzki sąd najwyższy orzekł jednakże, iż ustawa na mocy której  
powołano IHSD jest sprzeczna z konstytucją Islandii. Anglojęzyczne tłumaczenie rzeczonego orzeczenia jest 
dostępne na stronie internetowej http://www.mannvernd.is/english/index.html. Szerzej na ten temat w R. Gertz, 
An Analysis of the Icelandic Supreme Court Judgement on the Health Sector Database Act,  „SCRIPT-ed” 2 
(2004), s. 241-258.
203 J. Thorwald, op. cit, s. 125.
204 Już w początkach stosowania daktyloskopii notowano przypadki nieuczciwych policjantów umieszczających 
za pomocą gumowych pieczątek odciski linii papilarnych osób trzecich na miejscach zdarzenia lub narzędziach 
przestępstw.  Ibid.,  s.  113.  Z  analiz  przeprowadzonych  przez  ekspertów  z  The  Biometric  Signal  Analysis 
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analizy DNA decydujące znaczenie mają jej koszta i stosunkowo długi okres oczekiwania na wynik 

(w wielu zastosowaniach nawet kilkuminutowe opóźnienie jest  niedopuszczalne). Stąd też,  wraz z  

rozwojem technik komputerowych umożliwiających digitalizację i szybką analizę niezmiennych cech 

biologicznych  jednostki,  zaczęto  opracowywać  nowe  metody  identyfikacji  biometrycznej, 

przeznaczone  dla  znacznie  szerszego  kręgu  odbiorców.  Najczęściej  obecnie  wykorzystywanymi 

danymi identyfikacyjnymi są cechy tęczówki oka205, geometria dłoni206, rysy twarzy207 oraz charakter 

pisma208. Ponadto wykorzystywane są również techniki ustalania tożsamości oparte na analizie cech 

głosu209, biomechanice chodu ludzkiego210, czy tzw. facial thermograms, tj. rozmieszczeniu żył i tętnic 

znajdujących się na twarzy osoby identyfikowanej211.

zastosowania identyfikacji biometrycznej

Technologie identyfikacji biometrycznej różnią się m.in. stopniem inwazyjności, a co za tym 

idzie i  wachlarzem możliwych zastosowań212.  Niektóre z nich wymagają  bezpośredniego kontaktu 

jednostki  z  urządzeniem  identyfikacyjnym  (np.  skanerem  linii  papilarnych),  przez  co  mogą  być 

wykorzystywane niemal wyłącznie do uwierzytelniania dostępu do jakiś miejsc lub zasobów, inne 

pozwalają  na  ustalanie  tożsamości  osób  z  oddali,  bez  ich  udziału,  a  czasem i  zupełnie  dla  nich  

bezwiednie (np. identyfikacja w oparciu o rysy twarzy prowadzona z użyciem ukrytych kamer CCTV 

sprzężonych z  odpowiednim osprzętem komputerowym),  przez co mogą być także stosowane dla  

monitorowania osób znajdujących na określonym terenie, ustalania danych sprawców analizowanych 

zdarzeń, ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego etc.213. Dla gamy zastosowań poszczególnych 

Laboratory (West Virginia University) wynika, iż także oszukanie nowoczesnych skanerów linii papilarnych nie 
przysparza większych trudności, wiele z nich można wprowadzić w błąd za pomocą tak prostych „narzędzi”, jak  
plastelina, czy cukierki typu „żelki”. Zob. S. Parthnasardhi, R. Derakhshani, S. Schuckers, L. Hornak, Spoofing 
Fingerprint Devices, „Information Security Technical Report“ 2002. 
205 Tęczówka wyróżnia człowieka w jeszcze większym stopniu niż kod DNA. Każde oko ma przeszło 260 cech 
wyróżniających (dla porównania w daktyloskopii stosuje się 35 cech wyróżniających, zaś w systemach opartych 
na geometrii dłoni 90). Lewe oko jest inne niż prawe i nawet bliźnięta jednojajowe nie mają jednakowych oczu.  
Prawdopodobieństwo,  iż  wzory  tęczówki  powtórzą  się  wynosi  1  do  1078.  W celu  wykluczenia  możliwości 
fałszywej identyfikacji poprzez przyłożenie do skanera zdjęcia tęczówki osoby trzeciej, systemy tego rodzaju 
poszukują w trakcie analizy oznak życia np. stałych ruchów i drgań zachodzących w oku. D.E. Denning, op. cit., 
s. 369.
206 S. Garfinkel, op. cit., s. 56. 
207 Ibid., s. 57-58.
208 Identyfikacja  możliwa  jest  nie  tylko  na  podstawie  analizy  pisma  odręcznego,  ale  także  indywidualnej 
charakterystyki pisma klawiaturowego (w tym szybkości, siły i kąta pod jakim wciskane są klawisze).  Ibid., s. 
59.
209 Fonoskopia,  metoda  identyfikacji  biometrycznej  polegająca  na  badaniu  fizycznych  parametrów  głosu 
(voiceprint). Opiera się ona na (wciąż kontrowersyjnym) założeniu, iż niepowtarzalna budowa narządów mowy 
jednoznacznie  determinuje  parametry  dźwiękowe  wydawane  przez  jednostkę  (częstotliwość  podstawową, 
wysokość tonów, energię sygnału, etc.).
210 Traseologia,  metoda identyfikacji  na podstawie cech chodu. Inżynierowie firmy AT&T Bell Laboratories 
opracowali sensory podłogowe pozwalające na identyfikację osób na podstawie ich sposobu poruszania się po 
monitorowanej powierzchni. Do identyfikacji z 100% pewnością wystarczy postawienie 4 kroków. S. Garfinkel, 
op. cit., s. 296.
211 Ibid., s. 58.
212 D. E. Denning, op. cit., s. 370.
213 Dla przykładu, w 2001 r. podczas XXXV finału ligi footballu amerykańskiego (Super Bowl) policja z Tampa 
Bay  wykorzystała  kamery  CCTV  sprzężone  z  programem  FaceTrac,  do  wyszukiwania  wśród  72  tysięcy 
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technik identyfikacji biometrycznej istotne znaczenie ma również to, czy badana osoba pozostaje w 

bezruchu,  czy  też  porusza  się.  Aby  np.  analiza  w  oparciu  o  geometrię  dłoni  była  skuteczna,  

niezbędnym jest by identyfikowana osoba zatrzymała się na moment przed urządzeniem skanującym, 

z kolei inne metody można z powodzeniem stosować dla ustalania tożsamości nawet bardzo szybko 

przemieszczających się jednostek – dla przykładu, tzw.  high-speed iris  scanner opracowany przez 

British  Telecom  pozwala  na  przeprowadzenie  skutecznej  identyfikacji  kierowcy  samochodu 

poruszającego się z prędkością do 80 km/h214.

smart ID

Z uwagi na łatwość digitalizacji danych biometrycznych coraz częściej są one zapisywane i 

przechowywane  w  pamięci  elektronicznych  dokumentów  tożsamości  (tzw.  smart  ID).  Dla 

zakodowania np. wzoru tęczówki wystarczy jedynie 256 bajtów, co stanowi drobny ułamek pamięci  

popularnych kart chipowych (zazwyczaj wyposażonych w 64 KB wielokrotnie zapisywalnej pamięci  

EEPROM). Karty tego rodzaju posiadają szereg zabezpieczeń utrudniających fałszerstwa i podmianę 

danych  (temper  proof  cards),  przez  co  powoli,  acz  zdecydowanie  wypierają  one  tradycyjne 

dokumenty osobiste. Systemy smart ID funkcjonują już m.in. w Hong Kongu, Malezji, Singapurze, 

Australii i Kanadzie. W 2004 r. Rada Unii Europejskiej nałożyła na państwa członkowskie wymóg 

wyposażenia  paszportów i  dokumentów podróży w nośnik  pamięci  ze  zdigitalizowanym obrazem 

twarzy i nieobligatoryjnie odciskami palców215.

system RFID

Dane biometryczne mogą być kodowane także w pamięci układów RFID216. System  Radio 

Frequency  Identification został  opracowany w latach  1970.  dla  celów zdalnej  kontroli  przepływu 

towarów217.  Dzięki  specjalnym  transpoderom  radiowym  (zwanych  znacznikami  lub  tagami) 

przytwierdzanym do produktów, osoby wyposażone w czytniki emitujące fale radiowe mogą uzyskać 

w czasie rzeczywistym informacje na temat aktualnego miejsca pobytu oznaczonych nimi obiektów. 

W ten sposób producenci na bieżąco mogą śledzić przebieg całego cyklu produkcyjnego i kolejne  

kibiców, osób poszukiwanych przez lokalne i federalne organa ścigania. L. Grossman, Welcome to the Snooper  
Bowl, „Time” 12-02-2001. 
214 S. Garfinkel, op. cit., s. 56.
215 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń 
i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie, OJ 
L 385/1. W Polsce wszystkie paszporty wydawane od 28 VIII 2006 r. zawierają chip z zakodowanymi rysami  
twarzy. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 o dokumentach paszportowych, Dz. U. Nr 143, poz. 1027.
216 B. Rosenberg, S. Garfinkel (red.), RFID: Applications, Security, and Privacy, Addison-Wesley Proffessional, 
2005, passim.
217 Choć formalnie  został  on stworzony przez  inżynierów z  Massachusetts  Institute  of  Technology,  za  jego 
niechlubnych  prekursorów  można  uznać  oficerów  śledczych  Stasi,  którzy  prymitywną  wersję  identyfikacji 
radiowej  rozwinęli  już  w  końcu  lat  1960.  Naznaczali  oni  ubrania  osób  inwigilowanych  materiałami 
radioaktywnymi, a następnie śledzili ich ruchy wykorzystując w tym celu licznik Geigera.  D. MacKenzie, M. 
Hamer, P. Marks, Cold War, Hot Secret, ”New Scientist” 2272 (2001).
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ogniwa łańcucha dostaw, zaś  sprzedawcy np.  chronić się  przed kradzieżami,  kontrolować poziom 

zapasów, planować optymalne rozmieszczenie towarów na półkach, itp.218.  

W  zależności  od  częstotliwości  na  jakiej  pracują  urządzenia  RFID,  zasięg  odczytu 

zakodowanych na transponderze informacji waha się od ok. 0,5 m (125 kHz) do nawet 6 metrów (5,8 

GHz). Z uwagi na niewielkie rozmiary znaczników (wersje pasywne, tj.  nie posiadające własnego 

źródła  zasilania  są  praktycznie  niewidoczne,  najmniejsze  oferowane  na  rynku  publicznym  mają 

wymiar 0,15 mm x 0,15 mm i są cieńsze od kartki - 7.5 mikrometra)219 oraz niskie koszta produkcji i 

eksploatacji (w 2006 r. cena jednego transpondera nie przekraczała 0,25 USD) identyfikacja radiowa 

znajduje coraz szersze zastosowanie także poza systemami logistycznymi wielkich przedsiębiorstw220.

zdalna identyfikacja osób

Jednym z nowych zastosowań systemu RFID jest właśnie zdalna identyfikacja osób. Zapisanie 

danych biometrycznych w pamięci transpondera umieszczonego w karcie bezstykowej (którą może 

być np.  smart ID) umożliwia sprawdzanie tożsamości danej osoby bez konieczności jej formalnego 

legitymowania. Pozwala to na niemal całkowitą automatyzację procesu identyfikacji. Umieszczenie 

czytnika  RFID  w  odpowiednim  miejscu  (np.  punkcie  odpraw  na  lotnisku)  sprawi,  iż  każda 

przechodząca  w  pobliżu  niego  osoba,  bez  wyjmowania  dokumentu  tożsamości  zostanie  poddana 

identyfikacji.  Jeśli  obok  czytnika  zostanie  zainstalowany  także  skaner  sprzężony  z  jednym  bądź 

kilkoma  bezdotykowymi  systemami  biometrycznymi  (np.  facial  prints),  możliwym  stanie  się 

równoległe porównywanie danych z odczytu z danymi zapisanymi na transponderze.  

VeriChip

W 2002 r.  amerykańska  Food and Drug Administration  dopuściła  do  sprzedaży pierwszy 

znacznik  RFID  w  postaci  podskórnego  implantu  wszczepianego  w  dłoń  lub  ramię  jednostki 221. 

VeriChip jest  dwukrotnie  większy  od  ziarenka  ryżu  i  poza  danymi  identyfikacyjnymi 

(umożliwiającymi automatyczną autoryzację dostępu do określonych miejsc i/lub zasobów), można na 

nim zapisać także inne informacje, np. medyczne - dane o przebytych chorobach, urazach, uczuleniach 

itp. - pomocne w przypadku udzielania pomocy lekarskiej. Istnieją też wersje służące do dokonywania 

218 M.  Krawczyk,  B.  Trojnar,  RFID:  nowe  źródło  przewagi  konkurencyjnej,  Akademia  Wiedzy  BCC, 
http://www.bcc.com.pl/pad_files/aw_files/277_AW_101_DB22_RFID.pdf
219 W lutym 2007 r. firma Hitachi poinformowała o wyprodukowaniu transponderów RFID o wielkości 0,05 x 
0,05 mm, jednak jeszcze nie trafiły one do sprzedaży. http://www.endgadget.com/2007/02/14. 
220 W kilku krajach są już sprzedawane lodówki wyposażone w czytniki znaczników radiowych, które w oparciu 
o zapisane na opakowaniach dane informują swych właścicieli np. o zbliżającym się upływie terminu ważności 
pokarmów, konieczności dokonania zakupów, a nawet podają przepisy na potrawy, które można przygotować z 
aktualnie przechowywanych w nich produktów. W Wielkiej  Brytanii transpondery RFID umieszczane są na 
tablicach  rejestracyjnych  pojazdów  mechanicznych,  co  umożliwia  m.in.  monitorowanie  ruchu  miejskiego 
(niezależnie  od  pory  dnia  i  oświetlenia).  Department  of  Homeland  Security  USA  rozważa  wprowadzenie 
obowiązkowego znakowania transponderami RFID wszystkich przesyłek pocztowych. D. H. Holtzman, Privacy  
Lost. How Technology is Endangering Your Privacy, San Francisco: Jossey-Bass 2006, s. 7.
221 Ibid., loc. cit.
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płatności  bezgotówkowych  (tj.  zawierające  dane  służące  do  obsługi  transakcji  z  użyciem  kart 

płatniczych)222.  Firma  Applied  Digital  Solutions,  będąca  największym  producentem  tego  rodzaju 

urządzeń na świecie ogłosiła, iż zamierza do końca tej dekady wprowadzić na rynek implant RFID 

sprzężony z systemem geolokalizacji GPS223, dzięki któremu możliwym stanie się nie tylko ustalanie 

tożsamości danej osoby, ale także śledzenie jej aktualnego miejsca pobytu (z dokładnością do 4 m w 

zastosowaniach cywilnych)224.  Ma on ułatwić rodzicom kontrolę nad małymi dziećmi, pomóc przy 

poszukiwaniach osób zaginionych, usprawnić monitorowanie skazanych przestępców, etc.225.  

elektroniczne wzmacnianie zmysłów

Równolegle  z  technikami  identyfikacji  biometrycznej  rozwijane są  technologie  służące do 

zbierania  informacji  ze  środowiska  fizycznego226.  Znaczna  część  z  nich  wykorzystuje  systemy 

elektronicznego wzmacniania zmysłów (sensory  enhancement technology), dzięki którym skuteczny 

monitoring może być prowadzony niezależnie od pory dnia i nocy, warunków atmosferycznych, a w 

niektórych przypadkach także przy znacznym oddaleniu od obserwowanego obiektu227. 

systemy CCTV

Najpowszechniej obecnie wykorzystywanymi urządzeniami służącymi do zautomatyzowanej 

obserwacji środowiska są kamery CCTV (close circuit television)228.  Początkowo były one stosowane 

do monitorowania zamkniętych pomieszczeń (biur, sklepów, magazynów i obszarów fabrycznych), 

jednak w połowie lat 1980. zaczęto eksperymentować z ich wykorzystywaniem do obserwacji i zapisu 

zdarzeń zachodzących w przestrzeni publicznej229. Przełomowym momentem był w tym względzie rok 

1993,  kiedy  to  po  serii  zamachów  terrorystycznych  przeprowadzonych  przez  IRA  w  dzielnicy 

finansowej Londynu, władze miasta otoczyły City „stalowy kręgiem” (ring of steel) kilkudziesięciu 

kamer przesyłających sygnały video do policyjnego centrum monitoringu. Gdy kilka miesięcy później 

222 D. M. Wood (red.), op. cit., s. 25.
223 Global Positioning System – system nawigacji satelitarnej polegający na pomiarze czasu dotarcia sygnału 
radiowego z  satelit  nawigacyjnych do odbiornika.  Znając  prędkość  fali  elektromagnetycznej  możliwym jest 
obliczenie odległości odbiornika od satelitów, co w  połączeniu z informacjami na temat aktualnego położenia  
satelit pozwala na określenie pozycji geograficznej (długości i szerokości geograficznej), na której znajduje się 
odbiornik.
224 Prototyp takiego urządzenia został opracowany już w 2003 r., jednakże na razie jest on zbyt duży by można 
go  było  implantować.  Dlatego  też,  obecnie  jest  ono  oferowane  na  rynku  w  postaci  bransoletek 
identyfikacyjnych.  Jej  zerwanie  powoduje  natychmiastowe  wysłanie  sygnału  alarmowego  do  najbliższego 
posterunku policji.
225 Zdaniem D. Bailey’a dzięki tego rodzaju implantom w przyszłości będzie można uniknąć sytuacji podobnych 
do tej, jaka miała miejsce w 2003 r. w Kalifornii, gdzie policja utraciła kontakt z przeszło 33 000 przestępców 
seksualnych, nad którymi miała sprawować dozór. Id., op. cit., s. 67.  
226 Zob. D. E. Denning, op. cit., s. 212-221.
227 Zob. np. D. J. Solove, M. Rotenberg, op. cit., s. 314-322.
228 Zob. np. A. Lach, Inwigilacja przy użyciu kamer użytkowych, [w:] P. Chrzanowicz, V. Kwiatkowska-Darul, 
K. Skowroński (red.), op. cit., s. 143-150.
229 Z tymczasowego monitoringu miejsc publicznych przy użyciu kamer CCTV skorzystano po raz pierwszy w 
Wielkiej Brytanii podczas ceremonii koronacji Elżbiety II w 1953 r. D. M. Wood (red.), op. cit., s. 19.
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kamery  CCTV  zainstalowane  w  miejscowości  Merseyside  zarejestrowały  moment  uprowadzenia 

dwuletniego Jamie P.  Bulgera,  zamordowanego później  przez porywaczy,  którymi okazali  się być 

dwaj dziesięcioletni chłopcy, systemy tego rodzaju zaczęto montować w całej Wielkiej Brytanii230. W 

1994 r. 79 miast brytyjskich korzystało z systemów monitoringu wizualnego, cztery lata później było 

już ich 440231. Obecnie szacuje się, iż w samym tylko Londynie zainstalowano ponad 300 000 kamer 

CCTV, zaś w całej Wielkiej Brytanii jest już ich ok. 4,2 milionów (jedna na 14 osób). Przeciętny 

Brytyjczyk  każdego  dnia  jest  rejestrowany  przez  około  300  tego  rodzaju  urządzeń232. W  innych 

krajach liczby te nie są już tak spektakularne, jednak niewiele jest zachodnich miast, w których nie  

zainstalowanoby choćby kilkunastu kamer monitorujących miejsca publiczne. Co więcej obserwując 

globalne trendy zachodzące w tym zakresie  należy się  spodziewać,  iż liczba takich miejscowości  

będzie spadać, zaś liczba montowanych kamer rosnąć233.

FaceIt

Pierwsze systemy monitoringu CCTV pozwalały jedynie na zapis zdarzeń mających miejsce 

na danym obszarze, nowsze dzięki ich połączeniu z systemami identyfikacji biometrycznej, pozwalają 

także na ustalanie tożsamości osób biorących w nich udział. Jako pierwsza na zainstalowanie takiego 

systemu  zdecydowała  się  policja  w  londyńskiej  dzielnicy  Newham,  gdzie  w  1999  r.  sieć  kamer 

przemysłowych  sprzężono  z  komputerowym  systemem  FaceIt,  analizującym  rysy  twarzy 

zarejestrowanych postaci i sprawdzających je (w razie potrzeby) z centralną bazą danych. Obecnie  

większość nowoinstalowanych w miejscach publicznych kamer korzysta z tego rozwiązania. Są one 

stosowane m.in. dla ochrony lotnisk, głównych węzłów komunikacyjnych, na przejściach granicznych 

i w obiektach o znaczeniu strategicznym. W Wielkiej Brytanii są one często montowane na stadionach 

piłkarskich,  w celu łatwej  identyfikacji  pseudokibiców i skutecznego egzekwowania tzw. zakazów 

stadionowych.

kontrowersje dotyczące CCTV

Systemy  identyfikacji  biometrycznej  sprzężone  z  kamerami  CCTV  wzbudzają  olbrzymie 

kontrowersje,  z  uwagi  na  zagrożenie  jakie  zdaniem obrońców praw obywatelskich  niosą  one  dla  

prywatności jednostek234. Zwolennicy tego rozwiązania twierdzą, iż ich funkcjonowanie nie różni się 

zasadniczo od sytuacji,  w której każde miejsce publiczne byłoby 24 godziny na dobę patrolowane 

230 W ostatniej dekadzie XX w. brytyjskie Home Office wydało na ten cel ok. 500 milionów funtów, (78% ogółu 
środków wydanych w tym okresie na zapobieganie przestępczości). D. M. Wood (red.), op. cit., loc. cit. 
231 J. Rosen, Being Watched: A Cautionary Tale for a New Age of Surveillance, “The New York Times” 7-10-
2001.
232 EPIC, Spotlight on Surveillance: More Cities Deploy Camera Surveillance with Federal Grant Money , May 
2005, http://www.epic.org/privacy/surveillance/spotlight/0505.
233 D. M. Wood (red.), op. cit., passim.
234 Zob. np. P. E. Agre, Your Face Is Not a Bar Code: Arguments Against Automatic Face Recognition in Public  
Places,  “Whole  Earth”  106  (2001),  s.  74-77,  przytaczam  za  wersją  elektroniczną  dostępną  na  stronie 
http://polaris.gseis.ucla.edu/pagre/bar-code.html. 
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przez  funkcjonariuszy  organów ścigania  wyposażonych w książki  ze  zdjęciami  sygnalizacyjnymi. 

Przeciwnicy dowodzą, iż systemy tego rodzaju (przynajmniej potencjalnie) umożliwiają prowadzenie 

permanentnej  inwigilacji  jednostek,  nieporównywalnej  z  możliwościami  jakimi  dysponują  nawet 

najbardziej  rozwinięte  służby  patrolowe.  Różnica  polega  przede  wszystkim  na  okresie,  w  jakim 

informacje pozyskane za pomocą tych metod mogą być skutecznie przechowywane i analizowane. 

Niewielu jest policjantów, którzy są w stanie  przypomnieć sobie zdarzenia, których świadkami byli  

kilkanaście miesięcy temu, a jeszcze mniej potrafiłoby zidentyfikować wszystkie biorące w nim udział 

osoby (a i wówczas należy mieć wątpliwości co do wiarygodności ich wspomnień). Dla systemów 

monitoringu  CCTV  już  w  stosunkowo  nieodległej  przyszłości  będzie  to  zadanie  trywialne.  Jeśli 

bowiem  uwzględnić  fakt  coraz  powszechniejszego  gromadzenia  przez  władze  danych 

biometrycznych,  (np.  dla celów paszportowych) oraz stały postęp,  jaki  dokonuje się w dziedzinie  

zapisu i  gromadzenia  informacji  cyfrowych (spadające  ceny komputerowych nośników informacji 

oraz  zwiększanie  stopnia  kompresji  danych,  umożliwiające przechowywanie  coraz  większej  ilości  

danych przez coraz dłuższe okresy przy coraz niższych kosztach), oczywistym stanie się, iż już w 

ciągu  najbliższej  dekady  organa  ścigania  krajów  rozwiniętych  zyskają  możliwość  niemalże 

nieograniczonego sprawdzania, gdzie znajdowała się konkretna osoba w określonym momencie235. 

fotografia satelitarna

Do obserwacji środowiska fizycznego coraz powszechniej wykorzystywane są także satelity 

rozpoznawcze236. Pierwsze urządzenie tego rodzaju zostało wystrzelone w 1959 roku. Do 1972 r. tylko 

Stany Zjednoczone umieściły ich na orbicie okołoziemskiej przeszło 120, obecnie jest już ich kilka  

razy  więcej. Nie  tylko  zwiększa  się  ich  liczba,  ale  znacznie  zwiększają  się  ich  możliwości.  Na 

zdjęciach wykonywanych z kosmosu w latach 1970. z trudem można rozpoznać obiekty o wielkości 

30 metrów, ich współczesne odpowiedniki  pozwalają na identyfikowanie przedmiotów kilkanaście 

235 Nawet  jeśli  przebywała  ona  wówczas  na  niemonitorowanym  terenie  prywatnym,  np.  w  budynku 
mieszkalnym,  istnieje możliwość ustalenia kiedy do niego weszła i kiedy go opuściła.  Obok kamer CCTV 
monitorowanie  aktywności  przemieszczających  się  jednostek  umożliwiają  także  systemy  ITS  (Intelligent  
Transportation Systems). Elektroniczne bramki pobierające opłaty za korzystanie z prywatnych dróg, kamery 
robiące zdjęcia samochodom wjeżdżającym na określone tereny, automatyczne radary do pomiaru prędkości, 
znaczniki RFID przytwierdzane do tablic rejestracyjnych, etc. pozwalają na ustalenie dokładnego miejsca pobytu 
danej osoby w określonym przedziale  czasowym, prześledzenie trasy, jaką pokonały one w drodze do tego 
punktu, czasu jaki jej to zajęło, prędkości z jaką się poruszała, a nawet ilości zużytego w tym czasie paliwa. D. J. 
Glancy, Privacy on the Open Road, „Ohio Northern University Law Review” 30 (2004), s. 295-376. Zob. też A. 
Lach, Możliwości wykorzystania kamer użytkowych w kontroli ruchu drogowego, „Paragraf na drodze” 5 (2002), 
s. 47-51. Producenci samochodowi od początku lat 1980. nadają każdemu z pojazdowi opuszczającemu fabryki  
specjalny 17 cyfrowy numer VIN (Vehicle Identification Number). Numer ten jest nabijany na silnik, przednią 
szybę,  maskę i  jedną z  osi  samochodu.  Na etapie produkcji  VIN służy  producentom do monitorowanie  jej  
przebiegu,  zaś  po  zejściu  pojazdu  z  linii  produkcyjnej  numer  ten  jest  wykorzystywany  przez  odpowiednie 
instytucje  publiczne  do  identyfikowania  ich  właścicieli  (głównie  dla  celów  podatkowych,  ale  także  dla 
ułatwienia zwrotu skradzionych pojazdów). W ostatnich latach numery VIN zaczęto także wykorzystywać do 
ustalania  tożsamości  sprawców  zamachów  bombowych  dokonywanych  z  wykorzystaniem  samochodów 
pułapek. W ten sposób zostali zidentyfikowani m.in. zamachowcy odpowiedzialni za nieudaną próbę wysadzenia 
jednego z budynków World Trade Center w 1993 r. oraz osoba, która wysadziła Murrah Federal Bulding w 
Oklahoma City. Zob. S. Garfinkel, op. cit., s. 76-77.
236 Ibid.,  s. 96-104. 
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razy mniejszych237. Dla uzyskania możliwie największej ilości informacji o fotografowanym obszarze, 

zdjęcia satelitarne mogą być wykonane w świetle widzialnym, w podczerwieni oraz z użyciem radaru.

Do połowy lat 1980. satelity rozpoznawcze wykorzystywane były niemal wyłącznie przez siły 

zbrojne i agencje wywiadowcze wybranych państw. Ich możliwości techniczne utrzymywano w ścisłej  

tajemnicy, a wykonywane przez nie zdjęcia bardzo rzadko wystawiano na widok publiczny. Od 1984 

r.  kiedy  to  powołano  pierwsze  prywatne  konsorcjum  oferujące  zdjęcia  satelitarne  podmiotom 

cywilnym (EOSAT),  dostęp do nich ogranicza już niemal wyłącznie ich (stale spadająca)  cena 238. 

Korzystają  z  nich  nie  tylko  wydawcy  atlasów geograficznych  i  producenci  sprzętu  do  nawigacji 

satelitarnej, ale także sieci barów szybkiej obsługi - dla ustalenia optymalnej lokalizacji ich punktów 

gastronomicznych, operatorzy telefonii GSM - w celu planowania rozstawienia stacji  bazowych, a  

nawet  farmerzy,  którzy  dzięki  nim  mogą  na  bieżąco  monitorować  zasiewy 239.  W  Stanach 

Zjednoczonych system nawigacji  satelitarnej  wykorzystywany  jest  do  monitorowania  przestępców 

zwolnionych  warunkowo,  skazanych  wykonujących  pracę  poza  zakładami  karnymi  oraz  osób 

poddanych dozorowi policyjnemu240. 

cywilne zastosowania fotografii satelitarnej

Firma  GeoEye wśród zastosowań operowanych przez nią satelit  rozpoznawczych IKONOS 

wymienia  m.in.  usprawnienie  poboru  podatku  od  nieruchomości.  Dzięki  zdjęciom satelitarnym w 

rozdzielczości  1  metra  właściwe  władze  mogą  uzyskać  bardzo  dokładne  informacje  na  temat 

zabudowy terenu  i  porównując  je  z  danymi  zgłoszonymi  przez  podatników,  sprawdzić  i  w  razie 

potrzeby skorygować wysokość należnego podatku (np. ustaliwszy, iż właściciel posesji nie zgłosił  

faktu rozbudowy domu mieszkalnego i wybudowania basenu, zwiększyć jego wymiar)241. W USA z 

237 Pokazem  możliwości,  jakie  oferują  swym klientom  komercyjne  satelity  rozpoznawcze,  jest  internetowy 
serwis Google Maps, umożliwiający przeglądanie satelitarnych zdjęć Ziemi w kilkunastu skalach. System cały 
czas  jest  rozwijany  jednak  już  obecnie  wiele  (zwłaszcza  amerykańskich)  obszarów  zabudowanych  zostało 
odwzorowane  w  tak  wysokiej  rozdzielczości,  iż  bez  większych  problemów  można  rozpoznać  marki 
samochodów zaparkowanych na przydomowych podjazdach.  D. H. Holtzman,  op. cit., s. 12.  Zdaniem części 
ekspertów, przy optymalnych warunkach atmosferycznych najnowsze satelity szpiegowskie są w stanie wykonać 
zdjęcia, na których można odczytać napisy na paczce papierosów (z tym jednakże zastrzeżeniem, iż tego rodzaju 
warunki w praktyce występują bardzo rzadko). S. Garfinkel, op. cit., s. 102. Warto też dodać, iż trwają prace nad 
fotograficzną  dokumentacją  przestrzeni  zabudowanych.  Dla  przykładu  kanadyjska  spółka  Zaio  Appraisal  & 
Imaging Operations w ramach programu „Photographing America” zamierza sfotografować wszystkie domy 
mieszkalne (tak jedno-, jak i wielorodzinne), budynki użyteczności publicznej, budowle fabryczne, mosty etc., w 
Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie,  a następnie wprowadzić zdobyte w ten sposób dane do bazy  GeoPic 
„pomocnej przy wycenie nieruchomości,  ocenie szkód ubezpieczeniowych,  akcjach policji,  straży pożarnej  i 
służb medycznych”.  W lutym 2007 r. firma rozpoczęła fotografowanie nieruchomości w 170 amerykańskich 
miastach jednocześnie.  Zob. http://www.zaio.com/AboutUs/ oraz  Your House Is About To Be Photographed, 
„Slashdot” 06-02-2007, http://yro.slashdot.org/yro/07/02/06/188251.shtml. 
238 Koszt otrzymania szerokokątnych obrazów z satelity jest już obecnie niższy niż z samolotu. D. E. Denning, 
op. cit., s. 214.
239 Francuskie  konsorcjum  Satellite  Pour  l’Observation  de  la  Terre,   które  w 1985 r.  wystrzeliło  pierwszą 
komercyjną satelitę rozpoznawczą o nazwie SPOT1 twierdzi, iż w przyszłości zdjęcia satelitarne będą jednym z 
podstawowych narzędzi wykorzystywanych w agrobiznesie. http://www.spotimage.fr/
240 A. M. Froomkin, The Death of Privacy?, “Stanford Law Review” 52 (2000), s. 1497.
241 S. Garfinkel, op. cit., s. 100-101.
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usługi tej korzystają m.in. władze Karoliny Północnej, Kolorado i Florydy. W Arizonie, Departament 

Zasobów Wodnych wykorzystuje zdjęcia satelitarne wykonane przez satelity SPOT do poszukiwania 

osób uprawiających pola bez zezwolenia na meliorację242.

W  czerwcu  2004  r.  spektakularnej  prezentacji  potencjalnych  zastosowań  tej  technologii  

dokonał  amerykański  miesięcznik  Reason,  który  40  tysiącom  swych  prenumeratorów  przesłał 

spersonalizowane egzemplarze kolejnego numeru pisma. Każdy z subskrybentów zobaczył na okładce 

magazynu własne  imię  i  nazwisko oraz  satelitarne  zdjęcie  swojego domu243.  Paradoksalnie,  akcja 

miała  na  celu  przekonanie  czytelników o  korzyściach  płynących z  coraz  bardziej  kurczącego się  

obszaru prywatności  (obok zdjęcia  na okładce  widniał  napis  -  They Know Where  You Live!  The 

unsung  benefits  of  a  database  nation)244.  Tylko  i  wyłącznie  na  podstawie  danych  adresowych 

prenumeratorów  reklamodawcy  pisma  zyskali  możliwość  dokładnego  określenia  grupy 

demograficznej,  do której  należą poszczególni  subskrybenci i  w oparciu o nią zamieścić na tylnej 

okładce pisma reklamy skierowane do poszczególnych osób245. Jak twierdzi redaktor naczelny Reason 

ostatecznym celem zbierania przez wydawców tego rodzaju danych, jest tak daleka personalizacja 

magazynów, by każdy czytelnik otrzymywał wyłącznie artykuły z interesującej go tematyki i reklamy 

tylko tych produktów, którymi jest potencjalnie zainteresowany246.

systemy UAV

Do obserwacji  środowiska fizycznego zaczynają być wdrażane także bezzałogowe pojazdy 

powietrzne UAV (unmanned aerial vehicle). Dzięki specjalnym kamerom z lustrzanymi obiektywami 

są  one w stanie  z  wysokości  jednego kilometra  rejestrować obrazy,  na  których można rozpoznać 

przedmioty o rozmiarze poniżej jednego centymetra247. UAV zostały stworzone dla potrzeb wywiadu 

wojskowego, jednak po zamachach z 11 września 2001 r. władze USA zaczęły je wykorzystywać do 

patrolowania przestrzeni granicznej, obserwacji największych aglomeracji i monitorowania obiektów 

o znaczeniu strategicznym248. Zgodnie ze specyfikacją Defence Advanced Research Project Agency 

(DARPA) – amerykańskiej agencji rządowej zajmującej się rozwojem i finansowaniem technologii 

wojskowych - maksymalny wymiar kolejnej  generacja tych urządzeń (zwanych MAV -  micro air  

vehicles), ma nie przekraczać 160 milimetrów rozpiętości249. 

242 Zob. D. E. Denning, op. cit., s. 216.
243 Osoby, które zakupiły ten numer pisma w kiosku zobaczyły na okładce zdjęcie satelitarne domu należącego 
do redaktora naczelnego Reason.
244 D. McCullagh, Database Nation: The Upside of ‘Zero Privacy’, “Reason” 6 (2004). Zob. też, D. Carr, Putting 
40,000 Readers, One by One, on a Cover, “The New York Times” 05-04-2004.
245 W słowie wstępnym redaktor  naczelny  pisma ujawnił,  iż na podstawie np.  kodu pocztowego osiedla,  w 
którym mieszka możliwym jest pozyskanie z publicznie dostępnych źródeł takich informacji, jak to, iż 47,51% 
jego  sąsiadów ukończyło  co  najmniej  college,  czy  to,  iż  0.81  % dzieci  zamieszkujących  jego  okolice  jest  
wychowywanych  przez  swych  dziadków.  N.  Gillespie,  Kiss  Privacy  Goodbye,  and  Good  Riddance  Too, 
”Reason” 6 (2004).
246 D. Carr, op. cit., przytaczam za wersją elektroniczną, brak paginacji.
247 D. E. Denning, op. cit., s. 218.
248 D. McCullagh, Drone aircraft may prowl U.S. skies, “CNet News” 29-03-2006, http://news.com.com.. 

4



naziemne urządzenia monitorujące

Trwają  zaawansowane prace  nad zmniejszaniem rozmiarów i  zdalną  kontrolą  naziemnych 

urządzeń monitorujących. W 1999 r. firma Codex wprowadziła na rynek kamery z szerokokątnym 

obiektywem  o  wymiarach  32  x  32  mm.  W  celu  zapewnienia  możliwie  najszerszego  zakresu 

zastosowań  rok  później,  bez  zwiększania  ich  gabarytów,  zostały  one  dodatkowo  wyposażone  w 

możliwość  wykonywania  zdjęć  nocnych  i  bezprzewodowy  system  przekazywania  rejestrowanych 

obrazów250.  W  2001  r.  japońscy  naukowcy  z  Tokyo  University  dokonali  pierwszej  publicznej 

prezentacji  mikrokamer umieszczanych na grzbietach mierzących ok.  4 cm karaluchów z gatunku 

Periplaneta Americana. Ich ruchami można sterować za pomocą specjalnego nadajnika radiowego251. 

Kolejnym krokiem w miniaturyzacji systemów monitoringu ma być tzw. inteligentny pył (smart dust) 

– tj. sieć czujników wykorzystujących komunikację bezprzewodową, z których żaden nie jest większy 

od ziarenka piasku252. Przy odpowiednio małych rozmiarach pojedynczych sensorów (zwanych motes) 

możliwym  stałoby  się  ich  niezauważone  rozpylanie  nad  inwigilowanym  obszarem  i  odbieranie 

przekazywanych przez nie  drogą  radiową sygnałów z odległości  nawet  kilkuset  metrów.  Obecnie 

dostępne na rynku motes mają wielkość ziarenek ryżu (ok. 0,5 cm) i kosztują od 50 do 100 USD za 

sztukę  (w  zależności  od  rodzaju  zamontowanego  w  nich  czujnika  -  temperatury,  wilgotności,  

promieniowania etc.)253.  

technologie PMWI i AMVI

Nowoczesne kamery umożliwiają nie tylko rejestrację zdarzeń zachodzących na otwartych 

przestrzeniach  i/lub  w  monitorowanych  pomieszczeniach,  ale  także  „przenikanie”  przez  ściany  i  

ubrania.  Technologia  PMWI  (passive  millimeter  wave  imaging)  pozwala  na  odczytanie 

promieniowania  elektromagnetycznego emitowanego przez  każdy obiekt,  którego temperatura  jest  

wyższa od zera absolutnego. Ponieważ radiacja ta przenika w sposób naturalny przez ubrania oraz 

ściany pojemników, podmioty wyposażone w skanery fal milimetrowych (instalowane nie tylko w 

specjalnych bramkach,  ale  i  małych urządzeniach przenośnych)  mogą dokonywać nieinwazyjnego 

przeszukania osób i bagaży254. Podobny efekt można uzyskać wykorzystując skanery AMVI (active 

millimeter  wave  imaging)  odbijające  od  przeszukiwanych  osób/obiektów  fale  radiowe  o  bardzo 

249 Zdaniem  niektórych  prognoz  przy  zachowaniu  dotychczasowego  tempa  miniaturyzacji  bezzałogowych 
pojazdów latających, w ciągu maksymalnie dwóch dekad na rynku powinny się pojawić  surveillance MAV o 
wielkości  i  aerodynamicznych  właściwościach  komara.  D.  Brin,  The Transparent  Society.  Will  Technology  
Force Us to Choose Between Privacy and Freedom?, Reding, MA: Perseus Books 1998, s. 285 Zob. też D. 
Hambling, Military Builds Robotic Insects, „Wired News”  23-01-2007.
250 D. E. Denning, op. cit., s. 214.
251 R. Uhlig, Cockroaches that can be used as spies, “Telegraph” 25-09-2001.
252 K. S. J. Pister, B. Liebowitz, M. Last, B. Warneke,  Smart Dust: Communicating with a Cubic-Millimeter 
Computer,  „Computer” 34 (2001),  s.  44-51. Zob.  też M. J.  Sailor,  J.  R. Link,  Smart Dust: Nanostructured  
Devices in a Grain of Sand, „Chemical Communications” 11 (2005), s. 1375-1383.
253 D. H. Holtzman, op. cit., s. 154.
254 A. M. Froomkin, op. cit., s. 1499 i cytowana tam literatura.
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wysokiej  częstotliwości  (od  30  do  300  GHz)255.  Z  uwagi  na  brak  niekorzystnych  dla  zdrowia 

właściwości jonizujących, technologia AMVI jest znacznie bezpieczniejsza, niż powszechnie obecnie 

wykorzystywane (np. na lotniskach) promieniowanie rentgenowskie, jednakże wzbudza ona protesty 

obrońców  prywatności  albowiem  pozwala  na  uzyskanie  znacznie  doskonalszego  obrazu256.  Na 

zdjęciach  wykonanych  tą  techniką  genitalia  „prześwietlanych”  osób  są  na  tyle  wyraźne,  iż  z  

powodzeniem mogą one uchodzić za czarno-białe akty257. Ponadto, na rynku są już dostępne skanery 

fal  milimetrowych  umożliwiające  zdalne  przeszukiwanie  jednostek  znajdujących  się  na  otwartej 

przestrzeni z odległości nawet do 50 m i przy niskiej widoczności258. Osoby poddane działaniom tego 

rodzaju monitoringu mogą nie wiedzieć, iż są przeszukiwane.

systemy termowizyjne

Dla  nieinwazyjnego monitorowania  zamkniętych  pomieszczeń wykorzystywane  są  kamery 

termowizyjne. Termowizjer rejestruje temperaturowe promieniowanie podczerwieni emitowane przez 

obserwowane obiekty, a następnie przetwarza je na sygnał elektroniczny, który za pomocą specjalnego 

oprogramowania może zostać poddany dodatkowej obróbce (zmianie zobrazowania z czarno-białego 

na kolorowe z różnym doborem skal,  itp.).  Za pomocą tego rodzaju urządzeń można badać ślady 

cieplne pozostawione na miejscu określonego zdarzenia, jak i monitorować w czasie rzeczywistym 

określone obszary. Dla przykładu, w Stanach Zjednoczonych kamery termowizyjne są powszechnie 

wykorzystywane w postępowaniach przeciwko osobom podejrzanym o uprawianie konopi indyjskich 

(roślina ta dla prawidłowego rozwoju wymaga długotrwałego naświetlania i wysokiej temperatury, 

przez  co  pomieszczenia,  w  których  jest  ona  uprawiana  emitują  promieniowanie  znacznie  

przekraczające normę)259. 

webcams

255 Ibid., loc. cit.
256 Aczkolwiek  nowy  sposób  wykonywania  zdjęć  rentgenowski  polegający  na  odbijaniu  promieniowania 
elektromagnetycznego od obserwowanego obiektu (tzw. backscatter X-ray), umożliwia uzyskiwanie obrazów o 
równie wysokiej rozdzielczości. Zob. materiały (w tym zdjęcia) zgromadzone na specjalnej stronie Electronic  
Privacy Information Center, http://www.epic.org/privacy/airtravel/backscatter/.
257 By nie narażać się na zarzuty świadomego pogwałcenia prywatności  monitorowanych osób, amerykańscy 
producenci tego rodzaju skanerów na polecenie Transportation Security Agency (będącej największym odbiorcą 
tych urządzeń),  zmodyfikowali  je  w taki  sposób,  by miejsca  intymne obrazowane  były w znacznie  niższej  
rozdzielczości. Zdaniem wielu ekspertów ds. bezpieczeństwa zabieg ten podważa jednak całkowicie sensowność 
stosowania tej  metody.  Zob. np. B. Schneier,  Backscatter  X-Ray Machines  and Your Privacy,  „Schneier  on 
Security” 06-12-2006, http://www.schneier.com/blog
258 http://www.tadarvision.com
259 W  2001  r.  federalny  Sąd  Najwyższy  orzekł,  iż  wykonanie  obrazu  cieplnego  wnętrza  zamkniętego 
pomieszczenia bez uzyskania sądowego nakazu przeszukania narusza Czwartą Poprawkę do Konstytucji USA. 
Kyllo  v.  United  States,  533  U.S.  27  (2001).  Wcześniej  większość  amerykańskich  sądów  dopuszczała  tego 
rodzaju dowody uznając, iż termowizja „nie ujawnia żadnych intymnych detali wnętrza”, a w związku z tym nie  
może być uznana za przeszukanie. Zob. np., United States v. Robinson, 62 F. 3d 1325, 1328-29 (11th Cir. 1995); 
United States v. Ishmael, 48 F.3d 850, 853-55 (5th Cir. 1995), United States v. Kyllo, 190 F.3d 1041, 1046-47 (9th 

Cir. 1999).
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Spadające ceny sprzętu monitorującego, a zwłaszcza pojawienie się na rynku tanich kamer  

internetowych (webcams)  sprawiło,  iż  coraz  częściej  korzystają  z  nich  także  osoby prywatne. Po 

ujawnieniu przez media szeregu przypadków znęcania się opiekunek nad pozostawionymi pod ich 

opieką dziećmi, wielu rodziców zaczęło ukrywać w pokojach dziecięcych małe kamery internetowe 

pozwalające  im  na  bieżąco  monitorować  zachodzące  w nich  wydarzenia  z  dowolnego  miejsca  z 

dostępem do Internetu (np. z pracy). Zapotrzebowanie na  nannycams jest tak duże, iż tylko jeden z 

kalifornijskich sklepów sprzedaje ich ok. 1000 sztuk miesięcznie260. Podobne systemy instalowane są 

też coraz częściej w żłobkach, przedszkolach, świetlicach oświatowych i na placach zabaw261.

inwigilacja ad hoc

Na uwagę zasługuje również zjawisko inwigilacji  ad hoc. Miniaturyzacja i stały spadek cen 

kamer i aparatów cyfrowych umożliwiające ich seryjne montowanie np. w telefonach komórkowych, 

sprawia iż coraz więcej osób stale nosi przy sobie proste urządzenia rejestrujące. Wystarczy zatem, iż 

będąc świadkiem interesującego zdarzenia ktoś zarejestruje je własnym aparatem, a następnie umieści 

powstałe w ten sposób zdjęcie/nagranie na jednym z wielu darmowych serwisów hostujących pliki 

multimedialne,  by materiał  ten obiegł  cały świat.  Z uwagi na fakt,  iż  na tego rodzaju nagraniach  

najczęściej  uwieczniane  są  przypadkowo  spotkane  celebrities, wykonujących  je  „spontanicznych 

reporterów” zwykło się określać mianem waparazzi262. Zjawisko to osiągnęło już tak duże rozmiary, iż 

w wielu miejscach rekreacji  (klubach, kawiarniach, restauracjach, itp.), w których można spotykać 

znane  osobistości  wprowadzono  całkowity  zakaz  wnoszenia  telefonów  komórkowych  z 

aparatami/kamerami cyfrowymi. 

wearcams

Rozwinięciem idei spontanicznego dziennikarstwa są tzw. wearcams, tj. miniaturowe kamery 

przytwierdzane do części garderoby (np. montowane w oprawkach okularów), które za pośrednictwem 

łącz bezprzewodowych przekazują do Internetu w czasie rzeczywistym wszystko to, co widzi nosząca 

je  osoba263.  S.  Mann,  który  prowadzi  badania  nad  systemami  personal  imaging od  początku  lat 

260 D. Brin, op. cit., s. 6.
261 Zob. np. http://kindercam.com W maju 1997 r.  niezidentyfikowana osoba zainstalowała naprzeciw drzwi 
wejściowych do jednego norweskich domów publicznych kamerę internetową przekazującą do sieci  co kilka 
minut obraz wchodzących i wychodzących z niego osób. Każdy kto odwiedził  stronę http://sel.ike.no/horer/ 
(obecnie nieaktywna), bez przeszkód mógł zapoznać się z ich wizerunkami. S. Garfinkel, op. cit., s. 113.
262 Nazwa pochodzi od połączenia terminu  paparazzi ze skrótem WAP (od  Wireless Application Protocol – 
nazwy protokołu umożliwiającego posiadaczom telefonów komórkowych bezprzewodowy dostęp do serwisów 
WWW). Szczególnym przypadkiem tego rodzaju działalności  jest elektroniczne podglądactwo, znane szerzej 
jako upskirt voyeurism.  Zob. np. A. Vitale,  Video Voyeurism and the Right to Privacy: The Time for Federal  
Legislation is Now, “Seton Hall Legislative Journal” 27 (2003), s. 381 i n., oraz materiały zebrane na stronie 
http://www.epic.org/privacy/gender/
263 S. Garfinkel, op. cit., s. 114-115. Brytyjska policja eksperymentuje z podobnymi systemami od 1997 r., kiedy 
to  policjanci z oddziałów konnych zostali wyposażeni w hełmy z wbudowanymi kamerami i mikrofonami o 
dużej mocy. D. E. Denning, op. cit., s. 214.
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1980.264, prowadzi witrynę http://glogger.mobi, za pomocą której użytkownicy tego rodzaju urządzeń 

mogą za darmo rozpowszechniać rejestrowane sygnały w Internecie.

systemy inwigilacji akustycznej

Obok  systemów  monitoringu  wizualnego  stale  rozwijane  są  także  systemy  inwigilacji 

akustycznej. W kalifornijskim Redwood City organa ścigania korzystają z czujników akustycznych 

służących do wykrywania strzałów. Miasto pokrywa sieć mikrofonów zainstalowanych na słupach 

elektrycznych i  dachach wybranych budynków, przekazujących odbierane przez siebie sygnały do 

centralnego komputera. W razie wystrzału dźwięk dociera do znajdujących się w pobliżu mikrofonów 

w nieco innym czasie. Komputer na podstawie różnicy czasów oblicza metodą triangulacji dokładne 

miejsce, w którym padł strzał, po czym wyświetla je jako czerwoną kropkę na mapie cyfrowej 265. W 

Waszyngtonie system ten został zmodyfikowany tak, by był w stanie wychwytywać nie tylko odgłosy 

strzałów, ale i wołanie o pomoc266. Inwigilacja akustyczna wywołuje liczne kontrowersje z uwagi na 

podejrzenia,  iż  może  ona  być  wykorzystywana  także  dla  rejestrowania  prywatnych  rozmów 

prowadzonych w zasięgu czujników.

mikrofony kierunkowe

Specjalnie dla celu podsłuchiwania konwersacji wykorzystywane są mikrofony kierunkowe. 

Proste urządzenia tego rodzaju pozwalają na rejestrowanie rozmów prowadzonych w odległości ok. 

100 metrów. Wersje paraboliczne, dzięki specjalnym czaszom skupiającym sygnały audio oraz filtrom 

redukującym szum informacyjny umożliwiają rejestrowanie konwersacji z odległości przekraczającej 

jeden  kilometr.  Z  kolei  za  pomocą  nowoczesnych  mikrofonów laserowych  poddających  analizie 

wibracje  szyb  lub  innych  sztywnych  powierzchni  (np.  obrazów  wiszących  na  ścianach),  można 

przechwytywać rozmowy prowadzone w zamkniętych pomieszczeniach. 

roving bug

W  grudniu  2006  r.  amerykańskie  media  ujawniły,  iż  FBI  wykorzystuje,  jako  urządzenia 

podsłuchowe  telefony  komórkowe  podejrzanych267.  Z  opinii  sędziego  Kaplana  w  sprawie  United 

264 Zob.  S.  Mann,  An Historical  Account  of  the “WearComp”,  and “WearCam” Inventions  Developed  for  
Applications in “Personal Imaging”, “IEEE Proceedings of the first ISWC, October 13-14, 1997”, Cambridge: 
Massachusetts Institute of Technology Press 1997, s. 66-73.
265 D. E. Denning, op. cit., s. 217. 
266 D. Brin, op. cit., s. 6. Na temat podobnych systemów funkcjonujących w innych amerykańskich miastach zob. 
E. Watters, Shot Spotter, „Wired” 15-04-2007.
267 Zob. np. D. McCullagh, A. Broache,  FBI taps cell phone mic as eavesdropping tool, „CNET News” 1-12-
2006, http://news.com.com. Wcześnie podobne informacje podawał m.in. internetowy serwis BBC sugerujący, 
iż podobną techniką posłużyły się amerykańskie i brytyjskie agencje wywiadowcze do podsłuchiwania rozmów 
prowadzonych przez Kofi Annana i innych wysokich urzędników ONZ. Informacji tych nie udało się jednak 
potwierdzić.  Zob.  B.  Wheeler,  This  goes  no  further…, “BBC  News  Online  Magazine”, 
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States v.  John Tomero,  et  al.,  wynika,  iż w ramach śledztwa prowadzonego przeciwko członkom 

nowojorskiej  rodziny  mafijnej  Genovese,  Federalne  Biuro  Śledcze  zastosowało  nową  technologię 

umożliwiającą  zdalną  aktywację  (nawet  wyłączonego)  telefonu  komórkowego  i  wykorzystanie 

znajdującego się w nim mikrofonu, jako czujnika akustycznego268. Szczegóły techniczne tej metody 

podsłuchu, określanej w dokumentach sądowych jako roving bug nie zostały ujawnione, ale zdaniem 

ekspertów telekomunikacyjnych,  którzy  zapoznali  się  z  materiałem dowodowym  zebranym w tej 

sprawie,  polega ona najprawdopodobniej  na zainstalowaniu za  pośrednictwem sieci269 na telefonie 

komórkowym  podejrzanego  specjalnego  programu,  który  umożliwia  przedstawicielom  organów 

ścigania niedostrzeżone (dla inwigilowanej osoby) włączenie telefonu i rejestrowanie za jego pomocą 

rozmów toczonych w jego pobliżu270. Sygnały odbierane przez mikrofon zamontowany w aparacie są 

przesyłane tą samą drogą, co rozmowy telefoniczne, stąd też mogą one zostać odebrane i zapisane w 

każdym,  dowolnie  oddalonym  od  miejsca  konwersacji  punkcie.  Oznacza  to,  iż  roving  bug w 

przeciwieństwie np. do mikrofonów parabolicznych może być wykorzystywany bez względu na to, 

czy śledczy wiedzą, gdzie w danym momencie znajduje się osoba inwigilowana. Jeśli ma ona przy 

sobie telefon komórkowy i pozostaje w zasięgu stacji bazowej swojego operatora GSM, może ona 

zostać podsłuchana nawet z odległości kilku tysięcy kilometrów (nie istnieje zatem konieczność jej  

stałego śledzenia).

podsłuch komunikacji telefonicznej

Nośnikiem  wszystkich  rodzajów  komunikacji  jest  energia  elektromagnetyczna.  Sygnały 

elektromagnetyczne  rozchodzą  się  w  środowisku  w  postaci  fal  o  określonych  częstotliwościach. 

Większość  z  nich  można  przechwycić  bezwiednie  dla  stron  prowadzących   komunikację271.  Aby 

podsłuchać rozmowy prowadzone ze standardowego aparatu telefonicznego przyłączonego do linii 

telefonicznej, trzeba bądź to znaleźć fizyczny punkt połączenia, bądź też uzyskać dostęp do centrali,  

przez  którą  komutowane  są  rozmowy.  Z  uwagi  na  szybko  postępujący  proces  zastępowania 

okablowania  miedzianego  światłowodami  (mikroskopijnymi  nitkami  łączonymi  w  wiązki 

przekazujące sygnały świetlne), ta pierwsza metoda wychodzi powoli z użycia272. 

Na podsłuch szczególnie narażona jest komunikacja prowadzona za pośrednictwem telefonów 

komórkowych  (tak  rozmowy,  jak  i  wiadomości  tekstowe  SMS),  albowiem  połączenia  między 

aparatami tego rodzaju, a stacjami przekaźnikowymi (Base Transceiver Station), realizowane są drogą 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/35221137.stm 
268 United States of America v. John Tomero, et. al., No. S2 06 Crim. 0008 (LAK). Nov. 27, 2006, Memorandum 
Opinion, Lewis A. Kaplan, District Judge.
269 A zatem bez konieczności uzyskania fizycznego dostępu do aparatu.
270 B.  Schneier,  Remotely  Eavesdropping  on  Cell  Phone  Microphones,  “Schneier  on  Security”  5-12-2006, 
http://www.schneier.com/blog/archives/2006/12/remotely_eavesd_1.html.
271 D. E. Denning, op. cit., s. 185-202.
272 Ibid.,  s.  188.  Światłowód  w  przeciwieństwie  do  okablowania  miedzianego  nie  wytwarza  pola 
elektromagnetycznego, co bardzo utrudnia podsłuchiwanie transmisji.
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powietrzną273.  Za  pomocą  stosunkowo tanich  i  łatwych w obsłudze  urządzeń zwanych skanerami 

komórkowymi274 możliwym jest przeszukiwanie częstotliwości radiowych wykorzystywanych przez 

danego operatora i przechwytywanie treści komunikacji275. Ten rodzaj podsłuchu wykorzystano m.in. 

do ujawnienia treści prywatnych rozmów telefonicznych prowadzonych przez członków brytyjskiej 

rodziny królewskiej, w tym słynną rozmowę pomiędzy księciem Karolem a C. Parker Bowles na temat 

ich życia seksualnego276.

klonowanie telefonów GSM

Podsłuch  telefonów  GSM  możliwy  jest  także  w  drodze  tzw.  klonowania.  Za  pomocą 

specjalistycznych  programów  do  edycji  kart  SIM  (Subscriber  Identity  Module)  oraz  programów 

serwisowych umożliwiających zmianę danych identyfikacyjnych aparatu (patrz niżej),  intruz może 

zmodyfikować własny telefon komórkowy, tak by był on rozpoznawany przez operatora sieci, jako 

aparat innego abonenta277. Działanie takie umożliwia nie tylko wykonywanie rozmów telefonicznych 

na cudzy koszt, ale także podsłuchiwanie komunikacji prowadzonej przez osobę, której telefon został  

sklonowany.  W  tym celu  wystarczy,  by  intruz  zarejestrował  się  przy  pomocy  zmodyfikowanego 

aparatu w tej  samej  stacji  bazowej,  z  której  aktualnie  korzysta  podsłuchiwana  przez niego osoba 

(system  GSM  nie  został  wyposażony  w  zabezpieczenia  uniemożliwiające  logowanie  więcej  niż  

jednego aparatu do tej samej sieci). 

bluesnarfing

W pierwszych latach  rozwoju  telefonii  GSM klonowanie  wymagało uzyskania  fizycznego 

dostępu  do  określonego  aparatu,  wprowadzenia  odpowiedniej  kombinacji  znaków  klawiatury  i 

odczytania jego danych identyfikacyjnych. Obecnie gdy większość nowych telefonów wyposażonych 

jest  w łącze  Bluetooth,  informacje  takie  można pozyskać w drodze tzw.  bluesnarfing’u.  Standard 

Bluetooth został  rozwinięty  w  celu  umożliwienia  nawiązywania  bezprzewodowej  komunikacji 

273 Z tego samego powodu bardzo łatwe do podsłuchania są rozmowy prowadzone ze stacjonarnych telefonów 
bezprzewodowych. W nowszych modelach tego rodzaju urządzeń stosowana jest technika rozproszonego widma 
(spread spectrum), dzięki której sygnał przekazywany między słuchawką a stacją bazową rozbijany jest między 
kilka częstotliwości, co znacznie zwiększa odporność na podsłuch (skanowanie tylko jednej częstotliwości nie 
pozwala intruzowi na zapoznanie się z treścią rozmowy).
274 W 1994 r. podczas przesłuchania prowadzonego przez podkomisję ds. telekomunikacji przy komisji handlu 
Izby  Reprezentantów  jeden  z  powołanych  przez  nią  ekspertów  zademonstrował,  jak  w  ciągu  kilku  minut 
dysponując lutownicą i pięciocentymetrowym kawałkiem drutu przerobić legalny skaner radiowy na urządzenie 
do podsłuchiwania rozmów telefonii komórkowej. D. E. Denning, op. cit., s. 190.
275 W celu utrudnienia tego rodzaju działalności w nowych telefonach GSM stosuje się bardziej złożone sygnały 
zaś treść komunikacji  jest szyfrowana.  Jak jednak wykazują eksperci  ds. bezpieczeństwa komunikacji,  szyfr 
wykorzystywany w tym celu (algorytm A5/1) bardzo łatwo poddaje się kryptoanalizie (można go łamać w czasie  
rzeczywistym).  E.  Barkan,  E.  Biham,  On  the  Security  of  the  GSM  Cellular  Network,  “Information  and 
Communication Security” 2 (2006), s. 188-195. 
276 Brytyjska rodzina królewska na podsłuchu, “Gazeta Wyborcza” 08-09-2006.
277 Odpowiednie oprogramowanie wraz z dokładnymi instrukcjami klonowania kart można znaleźć w Internecie. 
Zob. np. materiały zgromadzone na stronie http://www.dyskretny.pl/site.php?id=gsm.
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pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, w tym właśnie telefonami komórkowymi (np. w 

celu wymiany bądź synchronizacji zapisanych na nich danych). Intruz, korzystający z powszechnie 

dostępnych  adapterów  IEEE  802.15.1  jest  w  stanie  uzyskać  zdalny  dostęp  do  informacji  

przechowywanych w aparacie telefonicznym posiadającym takie łącze i przesłać je drogą radiową (z  

szybkością  do  2.1  Mbit/s)  na  własne  urządzenie,  bez  pozostawiania  jakichkolwiek  śladów 

”włamania”. Podczas gali wręczania Oscarów w 2004 r., jedna z firm zajmujących się ochroną danych 

elektronicznych dokonała  publicznej  prezentacji  takiego ataku.  Jej  pracownicy stojąc  w oddaleniu 

kilku  metrów  od  słynnego  czerwonego  dywanu  zdołali  przechwycić  za  pomocą  odpowiednio 

skonfigurowanych laptopów prywatne dane zapisane w pamięci  telefonów komórkowych przeszło 

pięćdziesięciu gwiazd ekranu (książki adresowe, treść otrzymanych i wysłanych przez nie sms’ów, a  

nawet  zdjęcia  wykonane  zawartymi  w  nich  aparatami  cyfrowymi)278.  Ze  specyfikacji  systemu 

Bluetooth wynika,  iż  atak  taki  można  przeprowadzić  skutecznie  nawet  z  odległości  przeszło  100 

metrów279.

geolokalizacja

Poważnym zagrożeniem dla prywatności użytkowników telefonów komórkowych jest także 

możliwość ustalenia ich aktualnego miejsca pobytu (geolokalizacji) w oparciu o tzw. dane o ruchu 

(traffic data)280. Przy każdorazowym włączeniu telefonu komórkowego, nasz aparat rejestruje się w 

stacji  BTS  operatora.  Wśród  przesyłanych  do  niej  informacji  znajdują  się  dane  identyfikujące 

abonenta,  tj.  zapisany  na  karcie  SIM  stały  numer  International  Mobile  Subscriber  Identity (ew. 

identyfikator  czasowy  Temporary  MSI,  przydzielany  abonentowi  na  czas  jego  przebywania  w 

określonej  strefie)  oraz  niepowtarzalny  numer  identyfikacyjny  aparatu,  tzw.  International  Mobile  

Equipment Identity (IMEI)281.  Ponieważ na terenach zurbanizowanych użytkownik telefonu zwykle 

znajduje  się  w zasięgu kilku  stacji  BTS,  operator  sieci  dokonując  triangulacji,  może  ustalić  jego 

geograficzną lokalizację, z dokładnością do ok. 20 metrów. 

Początkowo  informacje  dotyczące  miejsca  pobytu  abonenta  były  traktowane  jako  dane 

techniczne,  służące  wyłącznie  do  wykonywania  lub  odbierania  połączeń  telefonicznych  (stąd  też 

stosowane w terminologii operatorów określenie „dane o ruchu”), jednakże wraz z rozwojem telefonii 

cyfrowej zaczęto je wykorzystywać także w celach komercyjnych. Dla przykładu, jedna z polskich 

sieci GSM oferuje swoim klientom usługę o nazwie  Pilot, dzięki której za drobną opłatą mogą oni 

uzyskać  informacje  na  temat  najbliższej  im  apteki,  bankomatu,  kina,  hotelu,  posterunku  policji,  

placówki ochrony zdrowia, itp. Specjalna aplikacja na karcie SIM określa aktualne położenie telefonu 

i wysyła zapytanie użytkownika do bazy danych operatora. Po chwili klient otrzymuje wiadomość 

278 D. H. Holtzman, op. cit. s. 27.
279 http://www.bluetooth.com
280 W  nieodległej  przyszłości  geolokazlizacja  będzie  dokonywana  w  oparciu  o  umieszczane  w  telefonach 
odbiorniki  systemu  nawigacji  satelitarnej  GPS,  obecnie  montowane  są  one  jedynie  w  wybranych  (czyt. 
najdroższych)  modelach aparatów telefonicznych. Szerzej  na temat tropienia lokalizacji i  związanych z nim 
zagrożeń dla prywatności w D. E. Denning, op. cit., s. 201-202.
281 Numer IMEI własnego telefonu można sprawdzić wciskając następującą kombinację klawiszy *#06#.
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SMS z właściwymi adresami z wybranej przez niego kategorii. Z kolei kilku zachodnich operatorów 

oferuje usługi geolokalizacyjne pracodawcom w celu umożliwienia im śledzenia swych pracowników, 

rodzicom  w  celu  sprawdzania  miejsca  pobytu  ich  dzieci,  a  nawet  przedsiębiorcom  w  celu  

informowania  za  pomocą  sms’ów  klientów  przechodzącym  w  pobliżu  ich  sklepów/punktów 

usługowych o ich aktualnej  ofercie282.  Coraz częściej  dane o ruchu wykorzystywane są  też  przez 

organa ścigania, które z ich pomocą mogą ustalać miejsce pobytu osób pozostających w kręgu ich 

zainteresowania283.  

analiza danych billingowych

Za źródło informacji na temat posiadaczy telefonów mogą też posłużyć dane  billingowe284. 

Firmy świadczące usługi telekomunikacyjne gromadzą (przede wszystkim dla celów rozliczeniowych) 

dane  kontrolne  połączeń  wykonywanych  przez  klientów285.  Informacje  te  obejmują  m.in.  numer 

telefonu  lub  identyfikator  stacji  abonenta,  jego  miejsce  pobytu,  liczbę  wykorzystanych  w  danym 

okresie jednostek taryfikacyjnych, numery z którymi nawiązano połączenie, czas trwania oraz datę ich 

realizacji.  Na podstawie krzyżowego zestawienia danych  billingowych kilku abonentów możliwym 

staje się otrzymanie obrazu ruchu, tj. zebranie informacji na temat tego, kto, z kim, kiedy i z jaką 

częstotliwością  się  komunikuje.  Dane  te  mogą  być  pomocne  nawet  wówczas  gdy  sama  treść 

komunikacji  (np.  w skutek jej  zaszyfrowania)  pozostaje  dla  gromadzących je  podmiotów tajna 286. 

Obraz  ruchu  może  być  pozyskiwany  bądź  to  na  podstawie  analizy  bazy  danych  billingowych 

operatora,  bądź  też  za  pośrednictwem  urządzeń  zwanych  rejestrami  pisakowymi  (pen  register), 

których zadaniem jest  przechwytywanie  numerów wywoływanych  przez  abonenta  oraz  systemów 

trap-and-trace rejestrujących  połączenia  nadchodzące287.  Dane  billingowe są  objęte  tajemnicą 

telekomunikacyjną,  stąd  też  ich  ujawnienie  poza  przypadkami  przewidzianymi  w  prawie  rodzi  

odpowiedzialność karną288.

282 A. M. Froomkin, op. cit., s. 1480. Na temat prawnych aspektów zbierania danych o ruchu zob. J. Barta, P. 
Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, wyd. III, Zakamycze 2004, s. 295-299.
283 Według  informacji  opublikowanych  w  raporcie  przygotowanym  pod  auspicjami  brytyjskiego  inspektora 
ochrony danych osobowych, w ciągu 3 lat od wydania  Regulation of Investigatory Power Act (2000), ustawy 
określającej m.in. zasady dostępu organów ścigania do danych o ruchu, uprawnione służby przeszło 400 000 
razy zwróciły się do firm telekomunikacyjnych z wnioskami o ich udostępnienie. D. M. Wood (red.), op. cit., s. 
41.
284 D.  E.  Denning,  op.  cit.,  s.  200-202.  Na  temat  prawnych  aspektów  przetwarzania  danych  w  celach 
rozliczeniowych zob. Zob. P. Fajgielski, op. cit., s. 253-257.
285 Polskie  prawo  telekomunikacyjne  nakłada  na  operatorów  sieci  telekomunikacyjnych  oraz  dostawców 
Internetu, którzy przetwarzają dane transmisyjne dotyczące abonentów i użytkowników końcowych, obowiązek 
ich przechowywania przez dwa lata. (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 ze zm., art. 165 ust. 1).
286 „O skuteczności tego systemu niech świadczy fakt, że zastosowany przez brytyjskie służby specjalne MI5 w 
walce z Irlandzką Armią Republikańską przyczynił się do ustalenia struktury siatki terrorystycznej, demaskując 
zarówno zwykłych  pośredników, jak i  odpowiedzialnych za organizację  aktów terroru”.  R.  Piechota,  „Ręce 
precz  od  telefonicznych  wydruków!” Prawne  aspekty  pozyskiwania  danych  billingowych  w Polsce ,  [w:]  P. 
Chrzczonowicz, V. Kwiatkowska-Darul, K. Skowroński (red.), op. cit., s. 166.
287 D.E. Denning, op. cit., s. 201.
288 R. Piechota, op. cit., s. 165-171. 
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ARPANET

Także Internet nie został stworzony z myślą o prywatności jego użytkowników 289. Głównym 

zadaniem  ARPANET’u290,  będącego  jednym  z  fundamentów  współczesnej  globalnej  sieci 

teleinformatycznej,  było  zapewnienie  połączenia  o  dużej  przepustowości  między  największymi 

ośrodkami obliczeniowymi w amerykańskich laboratoriach rządowych, naukowych i akademickich291. 

Przyłączone do ARPANET’u komputery przechowywano w strzeżonych pomieszczeniach, do których 

dostęp  miały  wyłącznie  upoważnione  osoby.  W  takich  warunkach  ochrona  zasobów  sieciowych 

ograniczała  się  do  autoryzacji  użytkowników,  monitorowania  ich  aktywności  i  indeksowania 

wykorzystywanych  przez  nich  danych.  Z  uwagi  na  fakt,  iż  informacje  przekazywane  za 

pośrednictwem ARPANET’u nie miały charakteru poufnego, stworzone dla jego potrzeb protokoły 

transmisji danych nie zostały wyposażone w mechanizmy chroniące je przed podsłuchem292. Obecnie, 

gdy  za  pośrednictwem  sieci  teleinformatycznych  przesyłane  są  nie  tylko  dane  obliczeniowe, 

statystyczne  i  naukowe,  ale  także  poufne  informacje  milionów  użytkowników,  transparentność 

protokołów TCP/IP293, stanowi poważne zagrożenie dla prywatności komunikacji. 

charakter komunikacji w Internecie

Zachodząca  w  Internecie  wymiana  informacji  nie  ma  charakteru  bezpośredniego.  Pakiety 

danych przesyłane przez komputery internautów przekazywane są za pośrednictwem całego szeregu 

urządzeń sieciowych zwanych  hostami294.  Do ich zadań należy m.in. łączenie poszczególnych sieci 

(switche)  i  kierowanie  zachodzącym  między  nimi  ruchem  (routery).  Zanim  wysłana  nam  strona 

internetowa,  list  elektroniczny,  plik  multimedialny  etc.,  trafi  do  naszego  komputera,  zostanie 

przekazana przez co najmniej kilka tego rodzaju urządzeń295. Na każdym z nich przeznaczona dla nas 

informacja  może  być  skopiowana  i  odczytana  przez  administrujące  nimi  osoby.  Odpowiednia 

konfiguracja  komputerów  trasujących  (kierujących  ruchem  sieciowym)  umożliwia  ich 

administratorom przeglądanie informacji zawartych na stronach internetowych odwiedzanych przez 

użytkowników,  odczytywanie  danych  wpisywanych  przez  nich  w  formularzach  internetowych 

289 D. Atkins, P. Buis, C. Hare, R. Kelley, C. Nachenberg, A. B. Nelson, P. Philips, T. Richney, W. Stehen,  
Bezpieczeństwo Internetu. Profesjonalny informator, Warszawa 1997, passim.
290 Advanced Research Projects Agency Network – pierwsza rozległa sieć komputerowa oparta na protokołach 
komunikacyjnych TCP/IP uznawana za protoplastę współczesnego Internetu.
291 D. Atkins, P. Buis, C. Hare, R. Kelley, C. Nachenberg, A. B. Nelson, P. Philips, T. Richney, W. Stehen, op. 
cit., s. 6.
292 P. Kijewski, K. Szczypiorski, Bezpieczeństwo w sieciach TCP/IP, „Przegląd Telekomunikacyjny” 5-6 (2001), 
s. 367.
293 Podstawowe protokoły transmisji danych wykorzystywane w Internecie i sieciach lokalnych.
294 Host sensu largo to każde urządzenie przyłączone do Internetu lub innej sieci opartej na protokołach TCP/IP i 
posiadające unikalny adres sieciowy (adres IP).
295 Ścieżkę,  jaką  nasze  dane  pokonują  w  drodze  do  docelowego  komputera  można  sprawdzić  za  pomocą 
programu traceroute (w systemach rodziny Windows, uruchamiamy go następującą sekwencją Start > Akcesoria 
> Wiersz Polecenia > wpisujemy tracert + określony adres, np. tracert eff.org; w systemach unixowych w tym 
samym celu stosuje się polecenie traceroute).  
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(ekranach logowania,  wyszukiwarkach itp.),  zapoznawanie  się  z treścią  wysyłanych i  odbieranych 

przez  nich  listów  elektronicznych,  plików  graficznych  i  multimedialnych,  etc.296.  Tego  rodzaju 

działalność jest  co do zasady sprzeczna z prawem, jednakże jej  wykrycie jest  niezwykle trudne z 

uwagi na fakt, iż podsłuch pasywny (prowadzony bez ingerencji w treść komunikacji) nie pozostawia  

trwałych śladów. 

dane gromadzone przez serwisy WWW

Prywatne  dane  użytkowników  sieci  są  też  masowo  pozyskiwane  i  przetwarzane  przez 

podmioty  zarządzające  serwisami  WWW.  Każde  urządzenie  przyłączone  do  Internetu  ma 

przydzielony przez dostawcę usług internetowych/administratora sieci niepowtarzalny adres sieciowy 

(tzw.  adres  IP)297,  dzięki  któremu  komunikujące  się  ze  sobą  hosty są  w  stanie  wzajemnie  się 

identyfikować.  Podczas  nawiązywania  połączenia  z  serwerem  nasz  komputer  automatycznie 

przekazuje  mu swój  adres  IP wraz z  całym szeregiem dodatkowych informacji  mających na celu 

usprawnienie  komunikacji298.  Dane  te  są  przechowywane  w  pamięci  serwera  w  postaci  plików 

tekstowych zwanych logami (log file). Na ich podstawie administratorzy serwisu są w stanie ustalić 

kto, kiedy i jak często odwiedza zamieszczone na ich komputerach strony, jakich treści wzbudzają 

zainteresowanie poszczególnych użytkowników, które z zamieszczonych na serwerze danych kopiują  

oni  na  własne  dyski,  itp.  Szczególne  możliwości  mają  w  tym  względzie  osoby  zarządzające 

wyszukiwarkami  internetowymi,  albowiem  w  oparcie  o  logi  zawierające  słowa  kluczowe 

wprowadzane przez internautów oraz „strumień wykonanych przez nich kliknięć” (clikstream data)299, 

mogą  oni  tworzyć  bardzo  dokładne  profile  indywidualnych  użytkowników,  gromadzone  w 

kompleksowe Bazy Danych Intencji300. 

296 Wszystko  to  rzecz  jasna  przy  założeniu,  iż  użytkownik  nie  chroni  swoich  danych  przy  pomocy  silnej  
kryptografii. 
297 Adres numeryczny, zazwyczaj zapisywany w postaci dziesiętnej, w którym cztery kolejne wartości (oktety) 
mieszczące się w przedziale od 0 do 255 oddzielono kropkami np. - 192.139.234.102 (ten sam adres w znacznie 
rzadziej  stosowanym zapisie  szesnastkowym  wygląda  następująco  0xC08BEA66).  Adresy  te  składają  się  z 
dwóch  części,  pierwsza  z  nich  określa  sieć,  do  której  przyłączono  dane  urządzenie,  druga  identyfikuje 
konkretnego  hosta. Adres taki może mieć charakter stały (niezmienny) bądź dynamiczny tj. przyznawany na 
czas trwania połączenia. W systemie Windows własny adres IP można sprawdzić wpisując w wierszu poleceń 
polecenie  ipconfig/all, w systemach unixowych -  ifconfig. W celu zapewnienia niepowtarzalności adresów IP, 
nad ich przyznawaniem przez dostawców usług internetowych/administratorów sieci sprawowany jest centralny 
nadzór. Dla umożliwienia łatwej identyfikacji użytkowników/administratorów poszczególnych hostów, ich dane 
zapisywane są w publicznie dostępnych bazach  whois  (europejską bazę  whois można sprawdzić pod adresem 
http://ripe.net/). Przy założeniu, iż z danego komputera korzysta wyłącznie jedna osoba, na podstawie adresu IP 
możliwe jest ustalenie jej tożsamości. D. Atkins, P. Buis, C. Hare, R. Kelley, C. Nachenberg, A. B. Nelson, P. 
Philips, T. Richney, W. Stehen, op. cit., s. 7-16. W kwestii zagrożeń prywatności związanych z systemem whois 
zob. D. J. Solove, M. Rotenberg, op. cit., s. 431-437.
298 Takich jak, czas nadejścia żądania, adres wywoływanej strony, czas jej przesłania, zgłoszenia o ew. błędach w 
transmisji,  dane  dotyczące  oprogramowania  użytkownika  (system  operacyjny,  rodzaj  i  wersja  przeglądarki 
WWW, rozszerzenia zwiększające jej funkcjonalność (tzw.  plugin’y), aktualna rozdzielczość monitora, głębię 
kolorów itp.) a w przypadku, gdy użytkownik trafił na tą stronę za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w 
innym serwisie WWW, także dane strony poprzednio odwiedzanej (referal link). 
299 J. Battelle, op. cit., s. 33.
300 L. Lessig, Code: Version 2.0, New York: Basic Books 2006, s. 204, cała książka dostępna jest pod adresem 
http://codev2.cc/
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web cookies

Wiele  serwerów  WWW  pozyskuje  dodatkowe  informacje  na  temat  aktywności  sieciowej 

odwiedzających je  użytkowników zapisując  na twardych dyskach ich  komputerów specjalne  pliki 

tekstowe (rzadziej  binarne)  ułatwiające  ich  przyszłą  identyfikację301.  Tzw.  web cookies,  zawierają 

zazwyczaj informacje o użytkownikach strony WWW oraz historię ich aktywności sieciowej. Dzięki 

tym danym serwer przy kolejnych połączeniach automatycznie rozpoznaje użytkownika, co pozwala  

mu  m.in.  na  generowanie  stron  ściśle  dla  niego  dedykowanych  (np.  spersonalizowanego  serwisu 

wiadomości), pominięcie konieczności ponownego logowania, czy obsługę interaktywnych aplikacji 

(np.  zapamiętywanie  zawartości  „koszyka  zakupów”,  odpowiedzi  udzielanych  w  ankietach 

internetowych,  itp.).  Mechanizm ten wzbudza zaniepokojenie sporej  części  internautów, albowiem 

zapisywane w ramach ciasteczek informacje na temat ich aktywności sieciowej mogą zawierać także 

prywatne  dane302.  Wiele  serwisów  internetowych  wykorzystuje  je  np.  do  pozyskiwania  bardzo 

dokładnych informacji na temat zainteresowań indywidualnych użytkowników, dzięki czemu mogą 

one tworzyć ich profile i personalizować na ich podstawie treść wyświetlanych przez nie reklam303. 

spyware

301 Przy pierwszych odwiedzinach strony internetowej wyposażonej w ten mechanizm, serwer na którym została 
ona umieszczona, przesyła klientowi w nagłówku protokołu HTTP polecenie „Set-Cookie”, w którym określone 
są nazwa „ciasteczka” i przypisana mu wartość, domena i ścieżka dostępu oraz okres ważności (po jego upływie 
„ciasteczko” zostanie wykasowane). To, czy polecenie to zostanie przez przeglądarkę wykonane zależy od jej  
konfiguracji. Nowsze przeglądarki pozwalają zarówno na jego odrzucanie, jak i na jego modyfikację poprzez 
ustalenie daty wygaśnięcia innej niż deklarowana w nagłówku HTTP. W celu zmiany domyślnych ustaleń w 
przeglądarce  Mozilla  Firefox  3.0 należy  skorzystać  z  opcji  Narzędzia  > Opcje  > Prywatność. Optymalnym 
ustawieniem, jest akceptowanie „ciasteczek” na czas trwania sesji tj. „do zamknięcia programu Firefox” (wraz z 
wyłączeniem przeglądarki zostaną one usunięte z dysku twardego). Ustawienie nakazujące ich natychmiastowe 
odrzucanie,  może  uniemożliwić  skorzystanie  z  niektórych  serwisów  WWW  (przede  wszystkim,  sklepów 
internetowych, które w plikach tego rodzaju zapisują informacje na temat dokonywanych przez użytkownika 
zakupów).
302 Zob. np. In re Doubleclick Inc. Privacy Litigation, 154 F. Supp. 2d 497 (S.D.N.Y. 2001).
303 Typowy proces personalizacji reklam wygląda następująco. Administrator określonej strony internetowej, np. 
http://fikcyjnyadres.pl  przystępuje do wybranej przez siebie sieci  reklamowej (ad network),  która będzie mu 
wypłacała drobną sumę za każde „kliknięcie” osoby trzeciej  na wyświetlanych  na jego stronach reklamach. 
Reklamy te faktycznie „rezydują” nie na serwerze należącym do administratora, lecz na serwerze określonej 
sieci (AdServer). Przy pierwszym połączeniu ze stroną http://fikcyjnyadres.pl automatycznie przekazuje ona nasz 
adres IP AdServer’owi. Następuje wymuszone połączenie naszego komputera z AdServer’em, który zapisuje na 
naszym twardym dysku plik cookie zbierający informacje na temat naszej aktywności sieciowej. Przy każdym 
kolejnym połączeniu ze stroną fikcyjnyadres.pl  AdServer będzie odczytywał dane zapisane w „ciasteczku” i 
wyświetlał spersonalizowaną na ich podstawie reklamę (np. jeśli z pliku cookie wynika, iż często odwiedzamy 
strony  motoryzacyjne,  na  stronie  http://fikcyjnyadres.pl  ukarze  nam  się  reklama  pisma  motoryzacyjnego 
zarejestrowanego w określonej sieci reklamowej). Co do zasady identyfikacja poszczególnych odbiorców reklam 
odbywa  się  na  podstawie  niepowtarzalnych  kodów  ID  (przyznawanych  użytkownikowi  przez  serwer  sieci 
reklamowej),  jeśli  jednak  serwis  WWW  wymaga  rejestracji,  także  dane  osobowe wprowadzane  przez  jego 
użytkowników (imię, nazwisko, adres e-mail, itp.) zostaną przekazane do AdServera. Szerzej na temat metod 
personalizacji  reklam  internetowych  i  potencjalnie  wynikających  z  nich  zagrożeń  dla  prywatności  w  D.  J. 
Solove, The Digital Person. Technology and Privacy in the Information Age, New York: New York University 
Press 2004, s. 23-25.  W celu zablokowania reklam w przeglądarce Mozilla Firefox 3.0 można skorzystać z  
rozserzenia Adblock plus dostępnego w serwisie https://addons.mozilla.org.

5



Dostęp  do  prywatnych  danych  użytkowników  Internetu  mogą  uzyskać  także  osoby  nie 

pełniące żadnych funkcji sieciowych. Popularne wyszukiwarki internetowe umożliwiają odnalezienie 

w  sieci  setek  serwisów  WWW  udostępniających  oprogramowanie  służące  do  szpiegowania 

aktywności komputerowej osób trzecich  (tzw. spyware). 

sniffing

Szczególnie  niebezpiecznym  typem  oprogramowania  szpiegowskiego  są  aplikacje 

przeznaczone  do  przechwytywania  i  analizowania  pakietów  sieciowych304.  Sniffer’y,  zwane  też 

tropicielami  pakietów umożliwiają  pasywny  podsłuch  komunikacji  sieciowej305.  Dla  przykładu,  w 

sieciach lokalnych (LAN, ang. local area network) wszystkie  komputery w segmencie mają dostęp do 

wszystkich transmitowanych w nich danych. Każde komputer ma niepowtarzalny adres fizyczny (tzw. 

MAC), który umożliwia jego odróżnienie,  od innych przyłączony do tej  sieci  urządzeń. Sieć jako  

całość ma też co najmniej jeden adres ogólny, zwany rozgłoszeniowym (broadcast address), wspólny 

dla  wszystkich  przyłączonych  do  niej  komputerów.  Wysyłając  jakąkolwiek  informacje  innemu 

użytkownikowi sieci LAN nasz komputer rozgłasza pakiety danych wśród wszystkich komputerów o 

tym samym adresie rozgłoszeniowym. Domyślna konfiguracja oprogramowania sieciowego nakazuje 

tym  komputerom  odrzucanie  każdego  pakietu,  w  którego  nagłówku  znajduje  się  obcy  adres 

fizyczny306.  Istnieje  jednak  możliwość  dokonania  takiej  konfiguracji  interfejsu  sieciowego 

(przestawienia go na tzw. „tryb swobodny”, promiscuous), by wybrane przez nas urządzenie odbierało 

wszystkie  informacje  rozgłaszane  w  sieci,  włącznie  z  tymi  które  są  przeznaczone  dla  innych 

komputerów. Ponieważ, jak wcześniej zaznaczono, komunikacja sieciowa ma (co do zasady) charakter 

transparentny (dane wymieniane przez użytkowników sieci są przekazywane tekstem jawnym), intruz 

mający  dostęp  do  komputera  działającego  w  tym  trybie  będzie  mógł  zapoznawać  się  z  treścią  

wszelkiej  komunikacji  zachodzącej  w  określonej  sieci  lokalnej307.  W  sieciach  rozległych  (np. 

Internecie) podobny efekt uzyskuje się umieszczając tropiciela pakietów na komputerze trasującym, 

bramie łączącej dwie lub więcej sieci komputerowe (lokalne, miejskie, itp.),  bądź też, co szczególnie  

niebezpieczne, w tzw. punkcie wymiany ruchu  internetowego (Internet Exchange Points)308.

podsłuch w sieciach bezprzewodowych

304 Internet. Agresja i ochrona, Wrocław 1998, s. 217-237. 
305 D. E. Denning, op. cit., s. 210-211.
306 Komputery  przyłączone  do  sieci  LAN otrzymują  wszystkie  przesyłane  za  jej  pomocą  pakiety,  jednakże 
reagują wyłącznie na te, które zostały zaadresowane do nich. Jeżeli w nagłówku pakietu otrzymanego przez nasz 
komputer znajduje się adres fizyczny innego komputera, odrzuci on zawarte w nim dane.
307 A zatem przechwytywać hasła chroniące jakieś zasoby, uzyskać dostęp do poufnych danych, odczytywać 
zawartość wymienianych wiadomości, itp. Zob. J. Barta, R. Markiewicz, op. cit., s. 370.
308 Punkty łączące infrastrukturę różnych dostawców usług internetowych. Obecnie na świecie istnieje ok. 100 
tego  rodzaju  punktów,  z  czego  60  w  Europie  i  26  w  Ameryce  Płn., 
http://en.wikipedia.org/wikiInternet_Exchange_Point.
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Na podsłuch  szczególnie  narażone  są  zyskujące  ostatnio  coraz  większą  popularność  sieci 

bezprzewodowe (tzw.  Wi-Fi,  skrót  od  wireless  fidelity),  w tym zwłaszcza sieci  lokalne oparte  na 

komunikacji radiowej (WLAN, skrót od  wireless local area network). Łatwość ich podsłuchiwania 

wynika z faktu,  iż przechwytywanie przesyłanych przez nie pakietów nie wymaga ani  fizycznego 

dostępu do atakowanego urządzenia,  ani  też instalowania na nim jakiegokolwiek oprogramowania 

szpiegowskiego.  Sygnał  propagowany  przez  nadajnik  Wi-Fi,  może  być  odbierany  także  poza 

„fizycznymi granicami sieci” wyznaczonymi przez ściany określonego budynku (mieszkania, biura,  

firmy, etc.)309. Wprawdzie większość urządzeń wykorzystywanych przy komunikacji bezprzewodowej 

jest  wyposażona  w  odpowiednie  zabezpieczenia  (mechanizmy szyfrowania  i  autoryzacji  oparte  o 

standardy  WEP,  ang.  Wired  Equivalent  Privacy i/lub  WPA  -  WiFi  Protected  Access),  jednakże 

zazwyczaj nie są one uruchamiane w sposób automatyczny, zaś ich samodzielna aktywacja powoduje 

znaczny  spadek  prędkości  transmisji  danych,  w  skutek  czego  na  taki  krok  decyduje  się  jedynie  

niewielki procent indywidualnych użytkowników.

keylogger

Istotne  zagrożenie  dla  prywatności  osób  korzystających  z  komputerów  stanowią  także 

programy monitorujące uderzenia klawiszy (keylogger lub keystroke monitoring software, ew. KLS)310. 

Programy tego  rodzaju  przejmują  kontrolę  nad  procedurami  systemu  operacyjnego  służącymi  do 

obsługi klawiatury komputerowej. Po ich podstępnym zainstalowaniu i uruchomieniu przez intruza na 

komputerze należącym do osoby trzeciej311, każde wykonane przez nią wciśnięcie klawisza zostanie 

zanotowane w odpowiednim pliku wraz z informacjami na temat wykorzystywanego wówczas przez 

nią programu (edytora tekstu, przeglądarki internetowej, ekranu logowania, itp.) oraz dokładną datą 

zdarzenia.  W  określonych  odstępach  czasu,  plik  ten  jest  następnie  skrycie  przesyłany  za 

pośrednictwem  łączy  teleinformatycznych  na  adres  (zazwyczaj  e-mail)  intruza.  Analizują  jego 

zawartość zyskuje on możliwość zapoznania się z treścią wszystkich informacji wprowadzanych za  

pośrednictwem klawiatury do pamięci monitorowanego komputera (w tym np. haseł dostępowych, 

treści listów elektronicznych, dokumentów biurowych, etc.)312. Istnieją również keylogger’y sprzętowe 

309 Jak  obrazowo  stwierdza  S.  G.  Arciszewski,  „sieci  Wi-Fi  projektowane  były  pod  kątem ich  otwartości. 
Automatycznie skonfigurowana sieć pozwala na wejście do udostępnianych zasobów bez żadnych ograniczeń – 
po prostu się do niej podłączamy, a co gorsza, często niewymagane jest do tego nawet hasło! Złośliwy sąsiad  
stojący pod naszym balkonem nie tylko będzie więc w stanie podsłuchać treść wysyłanego [przez nas] właśnie e-
maila,  ale również przejrzeć zawartość naszego dysku twardego. I  nie pomoże tutaj  żaden,  nawet najlepszy  
firewall [program lub urządzenie  chroniące  przed  nieuprawnionym dostępem do zasobów komputerowych], 
gdyż atak następuje od wewnątrz, a nie spoza sieci”. Id., Wstęp wzbroniony, „Chip” 10 (2004).
310 D. E. Denning, op. cit., s. 211-212.
311 Keylogger’y zazwyczaj ukrywane są przez intruzów wśród plików systemowych, tak by nie wzbudzały one u  
użytkownika podejrzeń,  iż jego aktywność komputerowa jest monitorowana.  Dobrze ukryty  keylogger może 
rezydować na komputerze ofiary dowolnie długi okres i stale zapisywać informacje na temat uderzeń klawiszy, 
bez wzbudzania niczyich podejrzeń.
312 Program tego rodzaju są też coraz częściej wykorzystywane przez organa ścigania. Dla przykładu w 2000 r. 
FBI wykorzystało system  KLS do „podsłuchania”  hasła chroniącego dostęp do pliku, w którym podejrzany 
zapisywał informacje na temat prowadzonych przez siebie nielegalnych zakładów. United States v. Scarfo, 180 
F. Supp. 2d 572 (D.N.J. 2001). W 2001 r. amerykańskie media podały informacje, iż specjaliści z FBI stworzyli 
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wpinane  niepostrzeżenie  w gniazda  sprzętowe  komputera.  Urządzenia  tego  rodzaju  są  zazwyczaj  

wyposażone w mini-nadajniki,  które  drogą radiową przekazują  intruzowi  pliki  z zapisem uderzeń  

klawiszy.  Z  uwagi  na ich koszt  oraz  konieczność  uzyskania  przez intruza fizycznego dostępu do 

określonego  komputera,  są  one  wykorzystywane  znacznie  rzadziej,  niż  (w  większości  darmowe) 

keylogger’y programowe, które za pośrednictwem Internetu można zainstalować na dowolnym (nie 

chronionym przez specjalne oprogramowanie) komputerze przyłączonym do tej sieci313.

emisja ujawniająca

Zaawansowani  użytkownicy  komputerów mogą  stosunkowo łatwo  zabezpieczyć  się  przed 

atakami z użyciem tropicieli pakietów lub programów monitorujących uderzenia klawiszy, korzystając 

z powszechnie  dostępnych programów anty-szpiegowskich (anti-spyware software)  i  szyfrujących. 

Tego  rodzaju  łatwa  i  tania  metoda  ochrony  nie  istnieje  w  stosunku  do  kolejnego  zagrożenia  

prywatności, jakim jest emisja ujawniająca (van Eck phreaking). Każde urządzenie elektroniczne (w 

tym komputery, faksy i telefony cyfrowe) emituje sygnały elektromagnetyczne, z których najsilniejsze 

są te,  wysyłane przez telewizory i  monitory komputerowe314.  Skonstruowany przez holenderskiego 

inżyniera  E.  van  Ecka  receptor  umożliwia  przechwycenie  promieniowania  emitowanego  przez 

monitor  atakowanego  komputera  i  zapoznanie  się  na  osobnym  ekranie  z  wyświetlanym  na  nim 

obrazem315. Pierwsza publiczna prezentacja tego urządzenia miała miejsce w 1988 r., kiedy to jego  

twórca  w  towarzystwie  dziennikarzy  stacji  BBC  jeździł  po  Londynie  i  w  czasie  rzeczywistym 

dokonywał odczytu informacji  wyświetlanych na dowolnie wybranych monitorach.  W połowie lat 

1980. van Eck szacował zasięg swojego urządzenia na 1 km, obecnie jest on już dwukrotnie większy. 

Ceny profesjonalnych receptorów wahają się od 500 do 2000 USD316.

wirus o nazwie  Magic Lantern, za pomocą którego możliwe jest instalowanie programów do monitorowania 
klawiszy  za  pośrednictwem  sieci  teleinformatycznych  (bez  konieczności  uzyskania  fizycznego  dostępu  do 
określonego komputera, jak to miało miejsce ww. opisywanym przypadku). Kilku amerykańskich producentów 
oprogramowania  antywirusowego,  wyraziło  gotowość  zmodyfikowania  swoich  programów,  tak  by  nie 
wykrywały tego wirusa. D. J. Solove, M. Rotenberg, op. cit., s.  369. 
313 Keylogger’y  często  stanowią  cześć  programów  szpiegowskich  określanych  mianem  koni  trojańskich,  tj. 
obcych kodów potajemnie dołączanych do prawowitego oprogramowania. Użytkownik dobrowolnie instaluje na 
swoim komputerze aplikację nie wiedząc, iż obok pożądanych przez niego funkcji spełnia ona także zadania 
zlecone przez intruza (np. monitorowanie uderzeń klawiszy). Internet. Agresja i ochrona, s. 199-216. Warto w 
tym miejscu zaznaczyć, iż na podobnej zasadzie działają niektóre systemy DRM (Digital Rights Management), 
tj.  narzędzia  monitorujące  sposób  korzystania  przez  użytkowników  komputerów  z  utworów  cyfrowych 
chronionych  prawami  autorskimi.  Dla  przykładu,  w  2005  r.  media  ujawniły,  iż  wytwórnia  Sony  BMG 
zabezpieczyła przed nieupoważnionym kopiowaniem wydawane przez nią płyt CD korzystając z programu typu 
rootkit, tj. narzędzia do ukrywania plików i procesów umożliwiających przejęcie kontroli nad systemem. Rootkit 
infekuje jądro systemu operacyjnego i usuwa wybrane programy z listy uruchomionych procesów, ukrywając w 
ten sposób spyware przed administratorami i programami antywirusowymi. Zob. np. P. Waglowski, Sony rootkit  
– zainstaluj sobie dziurę w systemie, 11-02-2005, http://prawo.vagla.pl/node/5684. Szerzej na temat zagrożeń, 
jakie  niosą  dla  prywatności  systemy DRM w J.  E.  Cohen,  DRM and Privacy,  „Berkeley  Technology Law 
Journal”, 18 (2003), s. 575 i n. Zob. też, J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, op. cit., s. 262-265.
314 Część z nich trafia w przestrzeń (“eter”), a część do sieci energetycznej, z której urządzenie jest zasilane.
315 W. van Eck, Electromagnetic Radiation from Video Display Units: An Eavesdropping Risk?, “Computers and 
Security” 4 (1985), s. 269-286.
316 Dane z 1999 r. za D. E. Denning,  op. cit., s. 216. Teoretycznie receptory sygnałów elektromagnetycznych 
dostępne są wyłącznie dla przedstawicieli organów ścigania i agencji wywiadowczych, jak jednak podczas 4 
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koszta prowadzenia podsłuchu

Historia  podsłuchiwania  linii  telekomunikacyjnych  w  ramach  działalności  operacyjno-

rozpoznawczej  uprawnionych  organów  państwa317,  jest  niemal  równie  długa,  jak  historia  samej 

telekomunikacji318, jednak jeszcze stosunkowo niedawno skalę tego zjawiska ograniczały jego bardzo 

wysokie koszta.  Wymowne są tu zwłaszcza dane ze Stanów Zjednoczonych,  z których wynika iż 

średni koszt podsłuchu założonego na jednej linii telefonicznej wynosił w 1993 r. aż 57 256 USD 319. 

Największy udział w tej sumie miały „koszta robocizny”320. Statystyczny podsłuch trwał 40 dni, a w 

jego  ramach  monitorowano  1861  rozmów321.  Jakkolwiek  jedynie  19%  z  nich  zawierało  treści 

inkryminujące, śledczy zobowiązani byli do zapoznania się z każdą z nich322. Przed wprowadzeniem 

urządzeń  rejestrujących  aktywowanych  głosem,  dodatkowo  musieli  oni  monitorować  często 

wielogodzinne okresy ciszy323.

mass electronic surveillance

 

Należy się jednak spodziewać, iż w stosunkowo niedalekiej przyszłości koszta tej działalności 

zostaną  obniżone  tak  dalece,  iż  możliwym  stanie  się  jej  prowadzenie  na  skalę  masową  (mass 

electronic surveillance)324. Kluczowe znaczenie dla tej prognozy mają dwa zjawiska - 1) postępujący 

dorocznej  konferencji  Defcon wykazał  J.  Carter,  zdolny  elektrotechnik  może  korzystając  z  powszechnie 
dostępnych elementów samodzielnie skonstruować tego rodzaju urządzenie. Jedyną skuteczną metodą ochroną 
przed podsłuchem elektromagnetycznym jest ograniczanie emisji ujawniającej, zgodnie z amerykańską normą 
TEMPEST (NSTISSAM/1-92). W tym celu mogą być wykorzystywane specjalne kabiny elektromagnetyczne 
(tzw. klatki Farraday’a) i obudowy ekranujące. Dostęp do tego typu urządzeń jest jednakże ściśle kontrolowany 
(sprzedaż  ograniczona  jest  wyłącznie  do  krajów  członkowskich  NATO  i  wymaga  uzyskania  zgody 
Departamentu Stanu USA), zaś ich ceny znacznie przekraczają możliwości finansowe większości prywatnych 
użytkowników komputerów. Zob. R. Bogusz,  Bezpieczeństwo w przetwarzaniu informacji: aktywna ochrona  
przed  emisją  ujawniającą,  „IT  Security  Magazine”,  1-2  (2000)  oraz  materiały  zgromadzone  w  serwisie 
internetowym Informacja niejawna, http://iniejawna.pl. We wrześniu 2006 r. Ministerstwo Obrony Narodowej 
zakupiło  650  komputerów  zgodnych  z  normą  TEMPEST  za  sumę  16  milionów  złotych  brutto.  Ceny 
jednostkowe poszczególnych urządzeń nie zostały podane do publicznej wiadomości. Informacja prasowa firmy 
ComputerLand S.A. z 28-09-2006.  
317 Na  temat  dopuszczalności  podsłuchu  operacyjnego  w polskim prawie  zob.  K.  Skowroński,  Operacyjna 
kontrola  rozmów  telefonicznych.  Ustawowa  treść  a  praktyczne  oblicze  legalnej  inwigilacji ,  [w:]  P. 
Chrzczonowicz, V. Kwiatkowska-Darul, K. Skowroński (red.), op. cit.,  s.151-164.
318 W. Diffie, S. Landau, op. cit., s. 154 i n. 
319 R. Hanson, Can Wiretaps Remain Cost Effective?, “Communications of the ACM” 12 (1994), s. 13.
320 D. E. Denning, op. cit., s. 193.
321 R. Hanson, op. cit., loc. cit. Najdłuższy podsłuch w historii USA trwał 2073 dni. S. Garfinkel, op. cit., s. 232.
322 W. Diffie, S. Landau, op. cit., s. 194.
323 R. E. Smith, op. cit., s. 159. 
324 Należy przy tym zaznaczyć, iż zgodnie z Rekomendacja 2 (99)  w sprawie poszanowania prywatności  w 
związku z telekomunikacyjnym podsłuchem, przyjętej przez Working Party on the Protection of Individuals with 
Regard  to  the  Procesing  of  Personal  Data  03-05-1999 ustawodawstwa  krajowe,  wprowadzając  regulacje  w 
sprawie  podsłuchu  powinny  zakazać  ustanawiania  „generalnego  podsłuchu”  (exploratory  or general  
surveillance on large scale). Zob. też orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach Klass i  
inni przeciwko Niemcom, 06-09-1978, skarga nr 5029/71 oraz Malone przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, 02-
08-1984, skarga nr 8691/79.
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rozwój systemów automatycznego rozpoznawania i transkrypcji głosu (automatic speech recognition), 

eliminujących konieczność stałego monitorowania urządzeń podsłuchowych i ułatwiających analizę 

przechwytywanych treści oraz 2) wypieranie wielu dotychczasowych form wymiany informacji przez 

stosunkowo łatwą do monitorowania komunikację internetową.  Za symptomatyczne można uznać w 

tym względzie dwa systemy nasłuchu elektronicznego – należący do amerykańskiego Federalnego 

Biura  Śledczego  DCS1000 oraz  Echelon operowany  wspólnie  przez  agencje  wywiadowcze  USA, 

Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

DCS1000

Rozwijany  od  1998  r.  system  DCS1000 (znany  wcześniej  jako  Carnivore)  jest 

zaawansowanym tropicielem pakietów, łączącym w sobie cechy programu do analizy danych o ruchu 

(zarówno  pen  register, jaki  i  trap–and-trace)  oraz  urządzenia  podsłuchowego  zdolnego  do 

przechwycenia  dowolnej  informacji  przesłanej  łączami  teleinformatycznymi325.  Według  zastępcy 

dyrektora  FBI  D.  Kerra,  „[system  ten]  działa  tak,  jak  komercyjne  sniffery i  inne  narzędzia 

diagnostyczne  wykorzystywane  przez  administratorów  sieci,  z  tą  jednak  różnicą,  iż  został  on 

wyposażony przez FBI w unikalne narzędzie do rozróżniania pomiędzy komunikacją, która może być 

zgodnie z prawem przechwytywana i tą, która nie podlega monitorowaniu. Dla przykładu, jeśli nakaz 

sądowy zawiera upoważnienie do analizy tylko jednej formy komunikacji, np. listów elektronicznych, 

[DCS1000] może zostać skonfigurowany tak, by przechwytywał wyłącznie e-maile przekazywane za 

pośrednictwem  danego  adresu  i  odrzucał  wszystkie  pozostałe  informacje  (np.  dane  związane  z 

zakupami dokonywanymi w sklepach internetowych)”326.

Do  2001  r.  wykorzystywanie  systemu  DCS1000 w  ramach  czynności  operacyjno-

rozpoznawczych nie było opatrzone żadnymi szczególnymi wymogami prawnymi (stosowano ogólne 

zasady prowadzenia  podsłuchu).  Po zamachach z  11  września  2001 r.  amerykański  ustawodawca 

uznając, iż może on okazać się pomocny w „wojnie z terroryzmem” wprowadził do USA-PATRIOT 

Act  of  2001327 artykuł  216 nakładający  na  FBI  obowiązek przedkładania  sądom raportów z  jego 

stosowania. W ramach tych sprawozdań mają znaleźć się informacje obejmujące nazwiska agentów 

obsługujących urządzenie, daty jego instalacji i usunięcia, wykorzystaną konfigurację oraz pozyskane 

w ten sposób dane328. Jakkolwiek wymogi te wprowadzono celem ograniczenia dyskrecjonalności w 

stosowaniu systemu, nie rozwiały one wątpliwości jego przeciwników, upatrujących w nim poważne 

zagrożenia dla prywatności jednostek. Jak stwierdza E. J. Jennings, „wbrew zapewnieniom FBI, iż  

[DCS1000] spełnia wymogi określone [Czwartą Poprawką do konstytucji USA], system ten wcale nie 

działa tak, jak opisuje to Agencja. Prawdą jest, iż w sądowym nakazie podsłuchu wskazane są adresy  

325 Zob. D. J. Solove, M. Rotenberg, op. cit., s. 364-368 i cytowana tam literatura.
326 http://en.Wikipedia.org/wiki/DCS1000.
327 Zob. np. A. Kiełtyka,  Amerykańska ustawa antyterrorystyczna z 2001 r. (The USA Patriot Act of 2001) , 
„Prokurator”  2-3(2005),  s.  72-87.  Na  temat  konfliktu  pomiędzy  prawem  do  prywatności,  a  „wojną  z 
terroryzmem” zob.  K. Motyka,  Prawo do prywatności  i  dylematy współczesnej  ochrony praw człowieka na  
przykładzie Stanów Zjednoczonych, Lublin 2006, s. 262-267.
328 18 U.S.C. § 3133 (a) (3).
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internetowe podlegające monitorowaniu.  Jednakże [w praktyce]  DCS1000 przechwytuje  wszystkie 

informacje nadchodzące na- bądź wysyłane z- tych adresów, co oznacza, iż jeśli dla przykładu, jedna z 

korzystających z nich osób,  jest  zapisana na jakąś popularną internetową listę dyskusyjną,  system 

przechwyci listy tysięcy postronnych subskrybentów. (...) Przy obecnych procedurach korzystania z 

[DCS1000] jedynie od agenta prowadzącego podsłuch zależy, czy zapozna się on z ich treścią [czy też  

je  usunie]”329.  Ponadto,  jak  wskazują  D.  J.  Solove  i  M.  Rotenberg,  poważne  zagrożenie  dla 

prywatności stanowi możliwość nadużywania tego systemu, albowiem podobnie jak inne  sniffer’y, 

bardzo łatwo może on zostać skonfigurowany tak, by przechwytywał treść  wszystkich, a nie jedynie 

wybranych komunikatów elektronicznych330.

Echelon

Jeszcze  większe  kontrowersje  wśród  obrońców  prywatności  wywołuje  system  Echelon, 

będący globalną  siecią  stacji  nasłuchowych,  zdolnych do stałego monitorowania  wszystkich form 

komunikacji elektronicznej - od łączności mikrofalowej i satelitarnej, po linie lądowe i fale radiowe331. 

System ten został powołany w 1948 r. na mocy tajnego porozumienia pomiędzy agencjami wywiadu 

elektronicznego Wielkiej  Brytanii  i  Stanów Zjednoczonych (tzw.  UKUSA agreement),  do którego 

następnie przystąpiły także odpowiednie agencje z Kanady, Australii i Nowej Zelandii. Jego głównym 

zadaniem jest przechwytywanie informacji istotnych dla bezpieczeństwa tych krajów332. 

Echelon jest  pierwszym i najprawdopodobniej jedynym system podsłuchu elektronicznego, 

który  (przynajmniej  potencjalnie)  jest  w  stanie  monitorować  całość  komunikacji  zachodzącej  na 

Ziemi333.  Szczegóły jego funkcjonowania utrzymywane są w tajemnicy,  jednak pewne wnioski  na 

temat sposobu jego działania można wyprowadzić m.in. na podstawie analizy patentów uzyskanych 

przez  National  Security  Agency334,  sprawozdań  komisji  senackich  do  spraw  działalności 

amerykańskiego wywiadu oraz informacji  ujawnionych w przygotowanym na zlecenie  Parlamentu 

Europejskiego raporcie na temat możliwości współczesnego wywiadu elektronicznego (Interception 

Capabilities 2000)335. Z analiz dokonanych przez D. Campbella, głównego autora ostatniego z ww. 

329 E. J. Jennings, Carnivore: U.S. Government Surveillance of Internet Transmissions, “Virginia Journal of Law 
and Technology” 6 (2001),  s.  49 oraz 96.  Zob. też dokumenty na temat systemu  DCS1000 uzyskane przez 
Electronic  Privacy  Information  Center  na  podstawie  Freedom  of  Information  Act, 
http://www.epic.org/privacy/carnivore/foia_documents.html.
330 D. J. Solove, M. Rotenberg, op. cit., s. 364.
331 P. R. Keefe, op. cit., passim.
332 Zob. D. E. Denning, op. cit., s. 194-195.
333 Przy czym należy podkreślić, iż kontrowersje jakie wywołuje ten system koncentrują się nie tyle wokół faktu  
monitorowania  łącz  telekomunikacyjnych  przez  władze  (tego  rodzaju  działalność  prowadzi  niemal  każda 
agencja wywiadowcza na świecie, zob. Ibid., s. 196-198), co skali tego zjawiska. Jak stwierdza J. Rafa, „każdy 
kogoś podsłuchuje, ale Echelon podsłuchuje wszystkich, dlatego przez wiele osób jest uznawany za niezwykle 
niebezpieczny.  Podczas  pierwszej  debaty  na  temat  [tego  systemu]  w  Parlamencie  Europejskim  w  1998  r. 
stwierdzono,  m.in.,  iż  „jeśli  [Echelon]  rzeczywiście  istnieje,  byłby  to  bezprzykładny  atak  na  wolności 
obywatelskie, konkurencyjność i bezpieczeństwo państw”. Id., Złowrogi Echelon, „PCkurier” 10 (2000).
334 Amerykańska agencja wywiadu elektronicznego, która stworzyła i rozwija system Echelon. 
335 P.  R.  Keefe,  op.  cit.,  passim oraz  D.  Campbell,  Interception  Capabilities  2000,  Luxembourg:  European 
Parliament, Directorate General  for Research,  Scientific and Technical  Options Assessment Office 1999, PE 
168.184/Part3/4  EN  http://www.cyber-rights.org/interception/stoa/interception_capabilities_2000.htm,  brak 

6



źródeł,  wynika  iż  podstawę  systemu  Echelon  stanowi  kilkadziesiąt  stacji  nasłuchowych, 

rozmieszczonych w różnych miejscach globu. Największą z nich jest baza w Menwith Hill (północna  

Anglia),  na  terenie  której  wzniesiono  22  anteny  do  odbioru  sygnałów  przekazywanych  za 

pośrednictwem  satelitów  telekomunikacyjnych  i  nadajników  radiowych  oraz  prawie  pięć  akrów 

budynków,  skrywających  najnowocześniejsze  urządzenia  podsłuchowe,  monitorujące  komunikację 

zachodzącą na łączach naziemnych336. Podobne, choć mniejsze bazy znajdują się także w kilkunastu 

innych miejscowościach  na  świecie,  w tym w  Sugar  Groove  (USA),  Misawa (Japonia),  Osburg 

(Niemcy) oraz Alice Springs (Australia)337. Dzięki zainstalowanym w nich urządzeniom nasłuchowym 

(w tym tropicielom  pakietów monitorującym dane  przepływające  przez  główne  punkty  wymiany 

ruchu  internetowego338)  oraz 11 specjalnie  skonstruowanym w tym celu satelitom szpiegowskim, 

Echelon przechwytuje większość połączeń telefonicznych, teleksowych, faksowych i internetowych 

zachodzących  w  komunikacji  międzynarodowej,  a  w  niektórych  państwach  także  znaczną  część 

komunikacji krajowej.

Według P. R. Keefe’ego, Echelon gromadzi co trzy godziny tyle informacji, ile zawiera cała 

Biblioteka  Kongresu339.  W  celu  ich  odfiltrowania,  kategoryzacji  oraz  analizy,  National  Security 

Agency opatentowała „urządzenie i metodę pełnotekstowego wyszukiwania fraz kluczowych” zwaną 

Słownikiem  (U.S.  patent  6169969).  Dictionary działa  na  podobnych  zasadach,  jak  popularne 

wyszukiwarki zasobów internetowych340. W strumieniu przechwytywanych przez Echelon informacji, 

Słownik  wyszukuje  wyrazy  lub  całe  frazy  znajdujące  się  na  specjalnej  liście  „słów kluczowych” 

dostarczonych  przez  agencje  poszczególnych  krajów  uczestniczących.  Wiadomość,  która  spełnia 

określone kryteria jest odfiltrowywana, oznaczana specjalnym kodem, a następnie przekazywana do 

agencji, która zgłosiła zainteresowanie określoną kategorią danych, gdzie jest ona poddawana dalszej 

analizie. Pozostałe wiadomości są usuwane341. Jakkolwiek system skanuje wszystkie przechwytywane 

informacje pod kontem występowania w nich określonych treści  (w dokumentach patentowych jego 

możliwości w tym względzie oszacowano na „kilkadziesiąt MB na sekundę”342), jedynie niewielka 

część  z  nich  poddawana  jest  gruntownej  analizie.  Jak  podczas  jednego  ze  swych  nielicznych 

wystąpień publicznych stwierdził  (były) dyrektor National Security Agency, W. Strudeman, „tylko 

jeden system podsłuchowy [funkcjonujący w ramach systemu  Echelon]  jest  w stanie  przechwycić 

paginacji. Zob. też materiały zgromadzone na stronie http://www.echelonwatch.org.
336 W  1997  r.  przedstawiciele  British  Telecom  oficjalnie  przyznali,  iż  od  przeszło  dwudziestu  lat  spółka 
komutowała  przez  ww.  bazę  wszystkie  realizowane  przez  nią  rozmowy  międzynarodowe.  W  1992  r. 
wykorzystywane  w  tym  celu  okablowanie  miedziane  zastąpiono  przeprowadzonym  przez  jej  teren  łączem 
światłowodowym, zdolnym do jednoczesnej obsługi 100 tysięcy połączeń. P. R. Keefe, op. cit., s. 149. 
337 W. Diffie, S. Landau, op. cit., s. 87.
338 Już w 1995 r. NSA zainstalowała sniffery, w co najmniej dziewięciu punktach IXP. P. R. Keffe, op. cit., s. 76.
339 Ibid., s. XVI.
340 Z  tym  jednakże  zastrzeżeniem,  iż  zdaniem  pracujących  przy  nim  osób,  jest  on  znacznie  bardziej 
zaawansowany.  Jak  obrazowo  stwierdza  jeden  z  byłych  konsultantów  NSA,  „chcąc  uzmysłowić  sobie 
możliwości,  jakie  oferuje  Dictionary,  należałoby wyobraź  sobie jak wyglądałyby zaawansowane  ustawienia 
wyszukiwarki Google, gdyby przez ostatnie dwadzieścia lat w ich rozwój inwestowano nieograniczone środki”.  
Ibid., s. 119.
341 D. E. Denning, op. cit., s. 196.
342 P. R. Keefe, op. cit., s. 122.
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milion  wiadomości  w  ciągu  pół  godziny.  Z  tego  miliona,  po  wstępnym  odfiltrowaniu  pozostaje 

jedynie 6500 wiadomości; tylko 1000 z nich spełnia kryteria przekazania do dalszej analizy, analitycy 

wybierają z nich dziesięć, o jednej sporządzany jest raport”343. 

kontrowersje dotyczące systemu Echelon

Wśród obywateli  i  władz  państw nie  będących stronami  UKUSA Echelon budzi  poważne 

zaniepokojenie z uwagi  na fakt,  iż  jego wykorzystywanie poza terenem państw-stron nie  podlega 

jakiejkolwiek kontroli.  Nie wiadomo jakie informacje są przechwytywane za jego pośrednictwem,  

jakie  frazy  znajdują  się  na  liście  „słów  kluczowych”,  a  w  konsekwencji  nie  istnieje  możliwość 

weryfikacji  celów,  do  jakich  jest  on  wykorzystywany  w  praktyce  (zdaniem  specjalnej  komisji  

Parlamentu  Europejskiego  zachodzi  poważna  obawa,  iż  jest  stosowany  m.in.  do  prowadzenia 

globalnego  szpiegostwa  gospodarczego  i  technologicznego)344.  Z  kolei  u  obywateli  państw-stron, 

zaniepokojenie wzbudza fakt, iż kontrola inwigilacji prowadzonej z wykorzystaniem systemu Echelon 

na terenie tych krajów, jest w znacznej mierze iluzoryczna345 -  jeden z amerykańskich prawników 

określił  ją  wręcz  mianem  „afrontu  dla  tradycyjnej  koncepcji  sprawiedliwości”346.  Dla  przykładu, 

pozyskiwanie  przez  wywiad  elektroniczny  informacji  wewnątrz  USA  podlega  kontroli  ze  strony 

specjalnego sądu utworzonego w 1978 r. na mocy Foreign Intelligence Surveillance Act347. W skład 

Foreign Intelligence Surveillance Court wchodzi 11 (początkowo 7) sędziów nominowanych przez 

Prezesa Sądu Najwyższego USA. Posiedzenia sądu są tajne i odbywają się  ex parte. Dla uzyskania 

zgody  na  zbieranie  informacji  nie  jest  wymagane  uprawdopodobnienie,  iż  określona  osoba  jest 

zaangażowana w działalność sprzeczną z prawem, a jedynie wykazanie, iż jest ona przedstawicielem 

lub współpracownikiem „obcej siły” („foreign power” lub „an agent of foreign power” )348, przy czym, 

co  istotne,  zgodnie  z  §  1802(a)(1)(B)  FISA,  w  sytuacji  gdy  „nie  istnieje  znaczące 

prawdopodobieństwo,  iż  na  skutek  podsłuchu  zostaną  przechwycone  jakiekolwiek  informacje 

pochodzące od osoby ze Stanów Zjednoczonych” (no substantial likehood that the surveillance will  

acquire the contents of any communications to which a United States person is a party), inwigilacja 

może być prowadzona bez nakazu sądowego. W latach 1979-2004 NSA wystąpiła do FISC o wydanie 

sądowego nakazu podsłuchu 18 761 razy, tylko 4 wnioski zostały odrzucone (wszystkie w 2003 r.)349. 

FISC został utworzony w reakcji na ujawnienie w 1976 r. przez United States Senate Select  

Committee  to  Study  Governmental  Operations  with  Respect  to  Intelligence  Activities350 operacji 

343 D. Campbell, op. cit.,  punkt 27, brak paginacji.
344 European Parliament Scientific and Technological Options Assessment Office, Development of Surveillance  
Technology and Risk of Abuse of Economic Regulation, PE 168. 184/Vol 1/5/EN.
345 Zob. np. L. D. Sloan,  Echelon and the Legal Restraints on Signals Intelligence: A Need for Reevaluation , 
„Duke Law Journal” 50 (2001), s. 1467-1510.
346 J. Bamford,  The Puzzle Palace. A Report on America’s Most Secret  Agency,  New York: Penguin Books, 
1982, s. 465.
347 Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978, Pub. L. No. 95-511, 50 U.S.C. §§ 1801-1811.
348 § 1801 FISA.
349 D. J. Solove, M. Rotenberg, op. cit., s. 338-341.
350 Szerzej znanej od nazwiska jej przewodniczącego, jako komisja Churcha.
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Shamrock. Nielegalnej akcji wywiadowczej, w ramach której NSA, przez 30 lat, od 1945 do 1975 r.,  

przechwytywała  i  analizowała  treść  wszystkich  telegramów  wysyłanych  z-  i  nadchodzących  do- 

Stanów  Zjednoczonych  (tj.  ok.  150  tysięcy  wiadomości  miesięcznie,  początkowo  ich  czytaniem 

zajmowali się agenci, zaś od 1962 r. wykorzystywano w tym celu protoplastę systemu Dictionary – 

komputer  IBM 7950  Harvest)351.  W wywiadzie  udzielonym telewizji  NBC,  tuż po opublikowaniu 

raportu końcowego z prac tej komisji,  jej  przewodniczący F. Church przestrzegał, iż „technologie, 

jakimi dysponuje współczesny wywiad elektroniczny są już tak bardzo zaawansowane, iż mogą grozić 

[totalną inwigilacją]. Musimy zadbać o to, by dysponujące nimi agencje działały zgodnie z prawem i  

pod właściwym nadzorem, tak byśmy nigdy nie przekroczyli mostu prowadzącego nas ku otchłani.  

Jest to bowiem otchłań, z której już się nie wraca”352. 

inwigilacja w oparciu o eksplorację danych osobowych

Gdy  w  połowie  lat  1960.  zaczęto  prowadzić  publiczne  dyskusje  nad  problemem 

komputerowego gromadzenia  i  przetwarzania  danych osobowych,  największe  obawy wywoływały 

projekty koncentracji danych w jednym miejscu. Fakt pozyskiwania prywatnych informacji dla celów 

statystycznych, podatkowych, czy związanych z realizacją programów (np. świadczeń) publicznych, 

uznawano  wówczas,  za  naturalny,  a  wielu  przypadkach  wręcz  pożądany,  obawiano  się  jednak  

konsekwencji ich agregacji. Jak podczas jednej z amerykańskich debat parlamentarnych w sprawie  

utworzenia Federal Data Center stwierdził F. Horton, „jednym z najistotniejszych zabezpieczeń naszej  

prywatności  jest fakt,  iż  obecnie dane na nasz temat mają charakter  fragmentaryczny.  Codziennie 

pozostawiamy za sobą ślady naszej aktywności, jednak są one rozproszone zarówno geograficznie, jak 

i czasowo. Ich zebranie w całość jest niepraktyczne, a często niewykonalne. Scentralizowany bank 

danych całkowicie zniweczy tę ochronę”353. Ten i podobne argumenty doprowadziły do zaprzestania 

prac  nad  projektem  federalnego  banku  danych,  odsuwając  w  czasie  groźbę  materializacji  często 

wówczas przywoływanej wizji Wielkiego Brata z powieści G. Orwella, 1984354. Wraz z narodzinami 

ARPANETu,  okazało  się  jednak,  iż  centralizacja  nie  jest  warunkiem  niezbędnym  dla  rozwoju 

społeczeństwa dossier355. Postępujący w następnych dekadach proces łączenia komputerów w sieci, 

351 Final Report of United States Senate Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to  
Intelligence Activities, United States Senate, 94th Congress, 2nd Session, 26 IV 1976. Zob. też  J. Bamford, op. 
cit., s. 301 i n. 
352 Ibid.,  s. 477. W 2006 r.,  trzydzieści  lat po opublikowaniu raportu komisji Churcha i w 28 od powołania  
Foreign Intelligence Surveillance Court, amerykańskie media ujawniły, iż NSA za wiedzą i zgodą największych 
amerykańskich  spółek  telekomunikacyjnych  podsłuchiwała  bez  uzyskania  odpowiedniego  nakazu  sądowego 
treść komunikacji prowadzonych na należących do nich łączach teleinformatycznych.  Zob. materiały prasowe 
zgromadzone przez Electronic Frontier Foundation na stronie  The NSA’s Warrantless Domestic Surveillance, 
http://www.eff.org/Privacy/Surveillance/NSA/. Wyrokiem w sprawie ACLU et al. v. NSA et al. US District Court 
Eastern District of Michigan (Case No. 06-CV-10204) uznał tą działalność za sprzeczną z prawem. Orzeczenie 
jest nieprawomocne. Zob. też. wcześniejsze orzeczenieUnited States v. U.S. District Court, 407 U.S. 297 (1972).
353 R. Clarke,  Information Technology and Dataveillance,  „Communications of ACM” 5 (1988),  s. 498-512, 
przytaczam  za  wersją  elektroniczną  http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/DV/CACM88.html,  brak 
paginacji
354 Zob. np. prace cytowane przez D. J. Solove, op. cit., s. 31-32.
355 R. Clarke, op. cit., brak paginacji.
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standaryzacji  systemów bazodanowych oraz zapewniania interoperacyjności  gromadzonych w nich 

informacji,  umożliwił  niezwykle  efektywną  eksplorację  nawet  rozproszonych  danych  osobowych 

(tzw.  data  mining).  Obecnie,  w  warunkach  wszechogarniającej  komputeryzacji  (ubiquitous 

computing), zjawisko to zrodziło nowe zagrożenie dla prywatności, tj. inwigilacje w oparciu o dane 

osobowe (dataveillence)356. 

Współcześnie  niemal  każda  interakcja  społeczna  pozostawia  po  sobie  elektroniczny  ślad 

(eletronic trails). Za każdym razem gdy korzystamy z Internetu, prowadzimy rozmowy telefoniczne, 

wypłacamy  pieniądze  z  bankomatu,  opłacamy  rachunki,  dokonujemy  płatności  elektronicznych, 

poruszamy się po monitorowanych przestrzeniach, etc., informacja o tym zdarzeniu jest zapisywana w 

elektronicznej bazie danych357. Dane te mogą być uzupełnianie o informacje gromadzone w rejestrach,  

ewidencjach, wykazach, listach, spisach i innych zbiorach służących do realizacji zadań publicznych 

prowadzonych przez odpowiednie instytucje na podstawie przepisów prawa358.  Niezwykle cennym 

źródłem informacji na temat jednostek, jest też sieć Internet, będąca de facto największą rozproszoną 

bazą danych osobowych na świecie359.  Do czerwca 2005 r. najpopularniejsza obecnie wyszukiwarka 

internetowa Google stawiająca sobie za cel „uporządkowanie zasobów światowej wiedzy i uczynienie 

jej  powszechnie  dostępną”,  zindeksowała  8  miliardów  stron  internetowych,  17  milionów  zdjęć, 

miliard  wiadomości  wysłanych  na  grupy  dyskusyjne  i  archiwa  4,500  mediów elektronicznych360. 

Korelowanie i eksploracja tych danych, może prowadzić do ujawnienia indywidualnej charakterystyki 

zachowań (konsumenckich,  osobistych,  zawodowych,  itp.),  tworzenia psychograficznych portretów 

jednostek, ustalania powiązań międzyosobowych, etc.361.

techniki eksploracji danych

Na podstawie techniki eksploracji danych określanej jako odkrywanie asocjacji możliwym jest 

ustalenie  nieoczywistych  korelacji  pomiędzy  poszczególnymi  osobami,  zdarzeniami  lub 

zachowaniami.  Dla  przykładu,  amerykańska  Drug  Enforcement  Agency  zestawiając  zakupy 

poczynione przez pewne jednostki w sklepach ogrodniczych z ich wydatkami na energię elektryczną, 

356 R. E. Clarke, op. cit., passim, oraz D. M. Wood (red.), op. cit., s. 20-23.
357 Interesujące są w tym kontekście dane ze Stanów Zjednoczonych. Tylko jeden podmiot, sieć sprzedaży Wal-
Mart gromadzi dziennie dane dotyczące ponad 20 milionów transakcji. Firma Catalina Marketing Corporation  
dysponuje bazą nt. 30 milionów gospodarstw domowych, obejmujących m.in. informacje na temat zakupionych 
leków  oraz  środków  antykoncepcyjnych.  D.  J.  Solove,  op.  cit.,  s.  19-20.  Największa  tego  rodzaju  firma 
ChoicePoint dysponuje bazą na temat 220 milionów dorosłych osób zawierającą 250 TB danych. R. O’Harrow, 
Jr., No Place to Hide, New York: Free Press 2005, s. 145.
358 T. Stawecki, Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005, passim.
359 S. Garfinkel, op. cit., s. 84-87.
360 http://en.wikipedia.org/wiki/Google_search
361 Jak podczas debaty nad polską ustawą o ochronie danych osobowych stwierdził  poseł M. Lewandowski,  
„wystarczy  mieć  trochę  wyobraźni  i  zastanowić  się,  jak  wyglądałoby  połączenie  danych,  np.  z  zakładu 
telekomunikacyjnego  (spis  połączeń  telefonicznych),  ewidencji  gruntów  (własność  nieruchomości),  rejestru 
pojazdów, wypożyczalni książek lub kaset wideo (zainteresowania),  zakładu energetycznego (zużycie prądu), 
firm  sprzedaży  wysyłkowej  (preferencje  konsumenckie),  poczty  (prenumerata  czasopism).  Uzyskany  w ten 
sposób  obraz  mógł  stanowić  realne  zagrożenie  prywatności”.  Przytaczam  za,  J.  Barta,  P.  Fajgielski,  R. 
Markiewicz, op. cit., s. 51. 
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zidentyfikowała  przeszło  1500  osób  nielegalnie  uprawiających  konopie  indyjskie362.  Klastrowanie 

danych umożliwia grupowanie obiektów o podobnych cechach - w ten sposób dokonywana jest m.in. 

segmentacja  psychograficzna  wykorzystywana  w  tworzeniu  list  docelowych  klientów  (database  

marketing), np. „dorośli wciąż mieszkający z rodzicami”, „samotne kobiety lubiące rozrywki” 363, czy 

słynna  lista  Gay  America  Megafile  zawierająca  dane  osobowe  700  tysięcy  amerykańskich 

homoseksualistów364. Odkrywanie  wzorców  sekwencji,  pozwala  na  odnajdywanie  najczęściej 

występujących pomiędzy zachowaniami związków, zarówno prostych jak np. ustalanie iż osoba, która 

kupiła farbę emulsyjną, najprawdopodobniej zakupi także pędzel płaski365, jak i złożonych - jedna z 

amerykańskich firm specjalizujących się w eksploracji danych, oferuję usługę GeoVoter, za pomocą 

której w oparciu o dane z 5000 kategorii przewiduje z dużym prawdopodobieństwem, jak (na kogo) 

zagłosuje  określona  osoba  w  kolejnych  wyborach366.  Wykrywanie  zmian  i  odchyleń pomiędzy 

aktualnymi a  oczekiwanymi wartościami  danych pozwala  na odkrywanie  anomalnych zachowań i 

oszacowanie  ich  przyczyn  -  jedna  z  firm  obsługujących  płatności  elektroniczne  twierdzi,  iż  na 

podstawie zmian w zachowaniach konsumenckich jest w stanie ustalić, kiedy osoby korzystające z ich 

usług zmagają się z kryzysami życiowymi, w tym depresją 367. 

uniwersalne identyfikatory osobowe

Personalizację  wyników  uzyskanych  z  eksploracji  danych  ułatwia  coraz  powszechniejsze 

stosowanie  uniwersalnych  identyfikatorów  osobowych  pozwalających  na  identyfikację  konkretnej 

osoby  za  pomocą  jednoznacznego  ciągu  cyfr  lub  symboli,  np.  numeru  ewidencyjnego  ogólnego 

zastosowania  (w Polsce  jest  nim numer  PESEL,  w Stanach Zjednoczonych  numer  ubezpieczenia 

społecznego  SSN)368.  Działanie  to  znacznie  usprawnia  przetwarzanie  informacji  osobowych, 

eliminując  m.in.  praktykę  wielokrotnego  gromadzenia  tych  samych  danych,  jednocześnie  jednak 

stanowi poważne zagrożenie dla prywatności, z uwagi na możliwość jej wykorzystania do tworzenia 

tzw.  profili  osobowości,  tj.  zestawów  informacji  cząstkowych,  z  których  każda  rozpoznawana 

odrębnie ma charakter neutralny, ale w kontekście innych zagregowanych danych stanowi podstawę 

dla dokonania oceny jednostki z punktu widzenia jakichś kryteriów369. Jak stwierdza I. Lipowicz, „taki 

<<profil>> dający złudzenie obiektywizmu i kompletności danych, może prowadzić do schematyzmu 

rozstrzygnięć,  niechęci  do  indywidualnego  kontaktu  z  interesantem,  a  poprzez  zestawienie 

przypadkowych  i  wyrwanych  z  kontekstu  faktów  –  do  zupełnego  wypaczenia  opisu  cech  i 

362 S. Garfinkel,  op. cit., s. 72. Jedna z sieci kasyn z Las Vegas korzysta z systemu Non Obvious Relationship  
Awareness firmy  IBM,  w  celu  identyfikowania  istniejących  między  graczami  i  krupierami  powiązań 
sugerujących możliwość pozostawania przez nich w zmowie. R. O’Harrow, Jr. op. cit., s. 146-148.
363 D. J. Solove, op. cit., s. 22.
364 R. O’Harrow, Jr., op. cit., s. 47.
365 Z systemu tego powszechnie korzystają sklepy internetowe. Zob. D. M. Wood (red.), op. cit., s. 21.
366 D. J. Solove,  op. cit., s. 20.  Zob. też D. Cohn,  PC Precisely Predicts Felony, “Wired News” 01-08-2005 
(artykuł opisujący policyjny program do przewidywania czasu i miejsca popełnienia przestępstw).
367 D. H. Holtzman, op. cit., s. 19. 
368 Zob. P. Fajgielski, op. cit., s. 51-52 i cytowana tam literatura.
369 A. Mrózek, Ustawowe prawo ochrony danych – analiza porównawcza, Toruń 1981, s. 17.
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postępowania jednostki, zwłaszcza gdy dane są mylne lub nieaktualne”370. D. J. Solove, określa tą 

uproszczoną  informatyczną  charakterystykę  jednostki  mianem  „nieautoryzowanej  cyfrowej 

biografii”371.

system CAPS

Przykładem  zaawansowanego  systemu  eksploracji  danych  osobowych  jest  amerykański 

program CAPS (skrót od Computer-Assisted Passanger Profiling System). System ten dokonuje oceny 

potencjalnego ryzyka stwarzanego przez pasażera linii lotniczych w oparciu dane z ok. 40 kategorii.  

Kryteria kategoryzacji są tajne, jednak podejrzewa się, iż zaliczają się do nich informacje adresowe, 

historia kredytowa, dane z rejestrów policyjnych i podatkowych, trasa lotu, sposób zakupienia biletu 

(gotówką, czy też kartą płatniczą, za pośrednictwem Internetu, czy osobiście, z wyprzedzeniem, czy 

tuż przed lotem), to czy bilet jest w jedną, czy obie strony, częstotliwość lotów oraz to czy pasażer  

podróżuje samodzielnie czy w grupie372. Na podstawie tych danych każdemu pasażerowi przydzielany 

jest  specjalny  kod.  Większość  osób  zaliczana  jest  do  grupy  „zielonych”  –  tj.  nie  stwarzających 

zagrożenia,  ok.  8% oznaczanych  jest  jako  „żółci”  w  skutek  czego  zostanie  poddana  dodatkowej 

kontroli przez personel bezpieczeństwa, od 1 do 2 % trafia do grupy „czerwonych”, ci nie zostaną 

wpuszczeni na pokład samolotu373. 

wykrywanie intencji

W  nieodległej  przyszłości  system  CAPS  może  zostać  połączony  z  urządzeniami 

pozwalającymi  na  ustalanie  intencji  osób  poddawanych  ocenie  ryzyka374.  Prace  nad  technikami 

określanymi mianem brain wiretapping prowadzono w USA już w latach 1960.375, jednak dopiero po 

zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 r. informacje na ich temat trafiły do opinii publicznej. 

W niecały rok po ataku na World Trade Center i Pentagon amerykańskie media ujawniły, iż  National  

Aeronautic  and  Space  Administration  przystąpiła  do  pracy  nad  „skanerem  neuro-elektrycznym”, 

służącym  do  nieinwazyjnego  badania  stanów  emocjonalnych.  Urządzenie  zainstalowane  w 

specjalnych  bramkach  na  lotniskach  miałoby  monitorować  wybrane  czynności  mózgu  i  serca 

przekraczających je osób, porównywać je z wartościami naturalnymi, a w przypadku zanotowania  

odczytów  wskazujących  na  silne  wzburzenie  emocjonalne,  korelować  je  z  danymi  osobowymi 

370 I.  Lipowicz,  Administracyjnoprawne  zagadnienia  informatyki,   Katowice  1984,  s.  59,  przytaczam za  P. 
Fajgielski,  op.  cit.,  s.  51.  Należy  przy  tym  zaznaczyć,  iż  polska  ustawa  o  ochronie  danych  osobowych 
wprowadza generalny zakaz wydawania indywidualnych rozstrzygnięć w oparciu wyłącznie o wynik operacji na 
danych osobowych przeprowadzonych w systemie informatycznym. Zob. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, 
op. cit., s. 562-564.
371 D. J. Solove, op. cit., s. 46.
372 B. Schneier, Beyond Fear. Thinking Sensibly About Security in an Uncertain World, New York: Copernicus 
Books 2003, s. 164.
373  D. H. Holtzman, op. cit., s. 218.
374 R. O’Harrow, Jr., op. cit., s. 220. 
375 S. Garfinkel, op. cit., s. 234.
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jednostki (częstotliwością lotów, danymi z rejestru skazanych, listą osób poszukiwanych,  etc.)376. Po 

protestach  jakie  wzbudziły  te  informacje  w  amerykańskiej  opinii  publicznej 377 NASA  oficjalnie 

porzuciła ten projekt, jednak w budżecie Homeland Security Advanced Research Projects Agency378 

na rok 2004, zabezpieczono środki na badania nad czujnikami intencji (determination of intent), co 

może świadczyć iż prace nad podobnymi systemami kontynuują inne podmioty379.

społeczeństwo informacyjne społeczeństwem inwigilowanym

W konkluzji do cytowanych wyżej badań nt. „eksplozji prywatnych informacji” L. Sweeney 

stwierdziła,  iż  współczesne  społeczeństwa  zmierzają  ku  sytuacji,  w  której  możliwym  stanie  się 

pozyskanie  niemal  każdej  informacji  na  temat  dowolnej  osoby380.  Zdaniem  wielu  przedstawicieli 

doktryny w konsekwencji  rozwoju opisanych wyżej technologii jej  prognoza stała się faktem. Jak 

głosi  raport  Surveillance  Studies  Network,  „mówienie  o  społeczeństwie  inwigilowanym  w czasie 

przyszłym pozbawione jest sensu. Żyjemy w nim. Mieszkańcy bogatych krajów zachodnich podlegają 

stałej obserwacji, prowadzonej nie tylko od zmierzchu do świtu, lecz 24 godziny na dobę. Zdarzają się  

sytuacje, gdy uświadamiamy sobie fakt, iż nasze działania są monitorowane, np. gdy otrzymujemy 

pocztą  mandat  za  przejechanie  na  czerwonym  świetle,  czego  dowodem  jest  załączone  zdjęcie 

wykonane przez ukrytą kamerę. Jednak w olbrzymiej większości przypadków inwigilacja jest dla nas 

całkowicie  niedostrzegalna,  stała  się  częścią  codziennej  rutyny.  Jest  wszechobecna  a  zarazem 

niewidzialna”381.  Zdaniem  autorów  raportu  prowadzona  współcześnie  inwigilacja  ma  nie  tylko 

powszechny  charakter,  (nieustannej  obserwacji  poddani  byli  już  starożytni  Rzymianie),  ale  co 

istotniejsze, jest 1) celowa –  prowadzi się ją dla realizacji z góry ustalonego dającego się uzasadnić  

celu,  2)  rutynowa -  stanowi  stałą  i  w większości  przypadków niedostrzegalną  część  codziennego 

życia,  3)  systematyczna – egzekwowana planowo i  4)  zindywidualizowana – zbiory zagregowane 

zastąpiono danymi spersonalizowanymi, dotyczącymi łatwo identyfikowalnych osób382. 

Przemiana społeczeństwa informacyjnego w społeczeństwo inwigilowane nie jest rezultatem 

totalitarnych  tendencji  władzy,  a  raczej  pochodną  powszechnie  stosowanych  metod  zarządzania,  

efektywnych  praktyk  biurokratycznych,  strategii  ekonomicznych  maksymalizujących  zyski 

przedsiębiorców  i  względów  bezpieczeństwa  publicznego.  Jeśli  chcemy  zrozumieć  powody,  dla 

376 Zob. np. F. J. Murray,  NASA plans to read terrorist’s minds at airports, “The Washington Times” 17-08-
2002.
377 Kontrowersje wywołuje nie tylko problem braku poszanowania prywatności osób poddawanych badaniu, ale 
także wiarygodność jego wyników. System jest zbliżony do metod stosowanych w wariografach (z tą różnicą, iż 
opiera się na analizie jeszcze mniejszej liczby fizjologicznych reakcji organizmu), te zaś wzbudzają poważne 
wątpliwości,  co do ich faktycznej  skuteczności.  Zob.  V. Kwiatkowska-Darul,  Dopuszczalność „wykrywania  
kłamstwa”, [w:], P. Chrzczonowicz, V. Kwiatkowska-Darul, K. Skowroński (red.), op. cit., s. 109-114.
378 Amerykańska agencja rządowa odpowiedzialna za finansowanie rozwoju technologii antyterrorystycznych.
379 R. O’Harrow, Jr., op. cit., s. 298. Na temat postępów tych prac zob. I. Sample, The brain scan that can read  
people’s intentions, “Guardian” 09-02-2007 oraz J. Granick, Tapping Brains for Future Crimes, „Wired News” 
14-02-2007.
380 L. Sweeney, op. cit., s. 19.
381 D. M. Wood (red.), op. cit., s. 1.
382 Ibid., s. 4 i n.

6



których nasze życie znalazło się w obiektywie kamer, powinniśmy patrzyć na inwigilację nie przez  

pryzmat Wielkiego Brata G. Orwella, lecz teorię biurokracji M. Webera383.

panoptykon

Jakkolwiek  w  olbrzymiej  większości  przypadków  inwigilacja,  której  poddawani  są 

mieszkańcy zachodnich krajów demokratycznych, prowadzona jest bez złych intencji, wywołuje ona u 

nich coraz większe obawy. W dyskusji nad prawem prywatności jedną z częściej przywoływanych 

obecnie metafor, jest wizja Panoptykonu J. Benthama384, perfekcyjnego więzienia, automatyzującego i 

dezindywidualizującego władzę385. „Na obwodzie budynek w kształcie pierścienia, pośrodku wieża, w 

niej szerokie okna wychodzące na wewnętrzną fasadę pierścienia; okrągły budynek jest podzielony na 

cele,  z  których  każda  zajmuje  całą  jego  grubość;  mają  one  po  dwa  okna,  jedno  do  wewnątrz, 

skierowane  na  okna  wieży,  drugie  na  zewnątrz,  pozwalające  światłu  przeniknąć  celę  na  wylot. 

Wystarczy teraz umieścić w centralnej wieży nadzorcę, a w każdej celi zamknąć szaleńca, chorego, 

skazańca, robotnika albo ucznia. Dzięki podświetleniu można widzieć z wieży rysujące się wyraźnie  

pod światło, małe sylwetki uwięzione w obwodowych celach. Ile klatek, tyle teatrzyków, gdzie każdy 

aktor  jest  sam,  doskonale  zindywidualizowany  i  bezustannie  widoczny.  Urządzenie  panoptyczne 

tworzy całostki przestrzenne, które pozwalają bez przerwy widzieć i  natychmiast rozpoznawać. W 

sumie odwróceniu ulega zasada ciemnicy, a raczej z jej  trzech funkcji  – zamknięcia, pozbawienia  

światła  i  ukrycia  –  zachowana  jest  tylko  pierwsza,  a  dwie  pozostałe  zniesione.  Pełne  światło  i  

spojrzenie  nadzorcy  zniewalają  bardziej  niż  mrok,  który  ostatecznie  osłaniał.  Widzialność  jest  

pułapką”386.

Informatyczne metody ochrony prywatności

systemy PET reakcją na społeczeństwo dossier

Zdaniem części przedstawicieli doktryny coraz powszechniejsze obawy przed rodzącym się 

panoptyzmem nie są jednak uzasadnione. Jakkolwiek rozwój technologiczny rzeczywiście zdaje się 

zmierzać ku sytuacji, w której „wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a  

coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach” (Łukasz 12:2-3), całkowita transparentność  

życia  społecznego nie  jest  wcale  nieunikniona.  Paradoksalnie,  sposobem na  odzyskanie  utraconej 

prywatności, może być przeniesienie większej części naszej aktywności do Internetu, globalnej sieci 

komputerowej będącej obecnie jednym z fundamentów społeczeństwa dossier. 

383 Ibid., s. 1.
384 Zob. zwł. T. Y. Levin, U. Frohne, P. Weibel (red.), CTRL [SPACE]. Rhetorics of Surveillance from Bentham 
to Big Brother, Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press 2002, passim.
385 M. Foucault, Nadzorować i karać, Warszawa 1998, s.197.  
386 Ibid., s. 195.
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Na przełomie lat 1970/80., w reakcji na prognozy głoszące rychłą materializację dystopijnych 

wizji  Orwella,  informatycy opracowali  szereg  technologii,  dzięki  którym komunikacja  w sieciach 

teleinformatycznych  może  być  prowadzona  z  niemal  stuprocentową  pewnością,  iż  zarówno 

prowadzące ją osoby, jak i jej treść pozostaną na zawsze ukryte przed wzrokiem intruzów. Dzięki  

niewielkiej  grupie komputerowych wizjonerów, odwołujących się „nie do norm tworzonych przez 

legislatury czy sądy, lecz nienaruszalnych praw matematyki i fizyki”, możliwym staje się zbudowanie 

w  cyberprzestrzeni  „społeczeństwa  nigdy  nie  gromadzącego  prywatnych  informacji”387. 

Społeczeństwa, „w którym można będzie opłacać wypożyczenie [filmu] bez przedstawiania numeru 

karty kredytowej,  ani  konta bankowego. W którym można będzie wykazać swoje uprawnienia do 

prowadzenia  samochodu  bez  podawania  nazwiska.  W  którym  można  będzie  wysyłać  listy 

elektroniczne bez ujawniania swej tożsamości i miejsca pobytu”388.

silna prywatność

Jakkolwiek w świetle coraz powszechniejszej inwigilacji, wizja ta może wydawać się utopijną 

fantazją niepoprawnego technooptymisty389, zdaniem wielu specjalistów ds. komunikacji sieciowej jej 

materializacja jest całkiem realna. Zapewnienie każdej osobie tzw. silnej prywatności (strong privacy), 

tj.  wyłącznej kontroli  nad zakresem ujawnianych przez nią  prywatnych informacji390,  miałoby być 

możliwe za sprawą upowszechnienia wśród użytkowników Internetu,  rozwijanych od początku lat  

1980. technologii, znanych pod wspólną nazwą PET (Privacy Enhancing Technologies)391. Podstawą 

większości z nich jest silna kryptografia (strong cryptography)392. 

kryptografia symetryczna

387 J.  Gilmore,  Privacy,  Technology  and  the  Open  Society,  referat  wygłoszony  podczas  I  Conference  on 
Computers,  Freedom and Privacy,  28-03-1991,  Burlingame,  Kalifornia,  transkrypcja  dostępna pod adresem 
http://www.toad.com/gnu/cfp.talk.txt,  brak  paginacji.  Więcej  informacji  na  temat  tego  cyklu  dorocznych 
konferencji, uznawanych za najważniejsze tego rodzaju wydarzenie na świecie, na stronie http://www.cpf.org/.
388 Ibid., brak paginacji.
389 Tak, R. Barbrok, A. Cameron, Californian Ideology, [w:] P. Ludlow (red.), Crypto Anarchy, Cyberstates, and  
Pirate Utopias, Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press 2001, s. 363-387.
390 Zob. zwł. D. D. Friedman, A World of Strong Privacy: Promises and Perils of Encryption, „Social Philosophy 
and  Policy”  13  (1996),  s.  212-228,  przytaczam  za  wersją  elektroniczną  dostępną  na  stronie  autora 
http://www.daviddfriedman.com. Podkreślam fakt wyłączności kontroli, albowiem jak wykażę w dalszej części 
pracy,  technologie  zapewniające  silną  prywatność  zostały  stworzone  w  taki  sposób,  by  jednostka  mogła 
zachować  pewne  informacje  na  swój  temat  w  tajemnicy,  nawet  wówczas  gdy prawo  wymaga  od  niej  ich  
ujawnienia. 
391 Zob.  np.  H.  Burkert,  Privacy  Enhancing  Technologies:  Typology,  Critique,  Vision,  [w:]  P.  E.  Agre,  M. 
Rotenberg,  (red.),  Technology  and  Privacy:  The  New  Landscape,  Cambridge:  Massachusetts  Institute  of 
Technology  Press  2001,  s.  125  –  142;  H.  Federrath  (red.),  Designing  Privacy  Enhancing  Technologies:  
International  Workshop  on  Design  Issues  in  Anonymity  and  Unobservability,  Springer-Verlag;  Berlin, 
Heidelberg,  New  York  2001,  passim,  oraz  materiały  zgromadzone  w  specjalnym  serwisie  Generalnego 
Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych,  Ochrona  prywatności  w  systemach  teleinformatycznych, 
http://techinfo.giodo.gov.pl.
392 B. Schneier,  Kryptografia dla praktyków. Protokoły, algorytmy i programy źródłowe w języku C ,  wyd. II 
zmienione i rozszerzone, Warszawa 2002, passim.
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 Szyfrowanie, czyli takie przekształcanie tekstu jawnego (P), by dla osoby trzeciej, innej niż 

nadawca i odbiorca, stanowił on jedynie przypadkowy ciąg znaków (C), na podstawie którego nie jest  

możliwe  odtworzenie  żadnej  użytecznej  informacji,  wykorzystywane  jest  dla  ochrony  poufności 

komunikacji  od  przeszło  trzech  tysięcy  lat393.  Początkowo  było  ono  oparte  na  systemie  tzw. 

kryptografii symetrycznej, w której jeden, tajny dla osób postronnych klucz (k) służył zarówno do 

szyfrowania (E), jak i  odszyfrowywania (D) treści wiadomości394.  Jej przykładem jest prosty szyfr 

podstawieniowy przypisywany Juliuszowi Cezarowi,  opierający się na przesunięciu alfabetu tekstu 

tajnego wobec alfabetu tekstu jawnego o trzy litery do przodu, w skutek czego zamiast litery „A” dla  

ochrony  treści  wiadomości  pisano  „D”,  zamiast  „B”-„E”,  „C”-„F”  itd.  Dzięki  zastosowaniu  tego 

prostego systemu,  tylko  osoby znające tajny klucz wiedziały,  iż  pozornie  chaotyczny ciąg „QLH 

XIDM EUXWXVRZL” w rzeczywistości oznacza „nie ufaj Brutusowi”395.

Nowoczesne odpowiedniki  klasycznych szyfrów symetrycznych realizowane są za pomocą 

odpowiednich programów komputerowych przetwarzających zapisane w postaci zerojedynkowej dane 

wejściowe, tj. tekst jawny i klucz kryptograficzny. Wiadomość reprezentowana jest w postaci tzw. 

kodu  ASCII,  w  którym  każdy  znak  klawiatury  ma  przypisany  określony  ciąg  bitów,  np.  A  to 

01000001, B – 01000010, C – 01000011 itd. Kluczem jest sekwencja bitów, zaś samo szyfrowanie, to 

w zależności od tego czy mamy do czynienia z szyframi strumieniowymi lub blokowymi - dodawanie 

bitów parami (pierwszy bit tekstu jawnego dodawany jest do pierwszego bitu klucza, drugi bit tekstu  

jawnego do drugiego bitu klucza, itd.), bądź też niezależne przekształcenia bloków danych w bloki  

szyfrogramu  i  ich  wiązanie  (wyniki  szyfrowania  poprzednich  bloków  są  danymi  wyjściowymi 

operacji szyfrowania następnego bloku)396. 

ograniczenia kryptografii symetrycznej

Niewątpliwą  zaletą  szyfrów symetrycznych  jest  łatwość  ich  implementacji,  oraz  w  wielu 

przypadkach bardzo wysoka odporność na kryptoanalizę (tj. siłowe łamanie)397, ich mankamentem jest 

jednakże konieczność utrzymania klucza szyfrującego w tajemnicy przed osobami trzecimi. By dwie 

osoby mogły się ze sobą poufnie komunikować muszą najpierw uzgodnić i wymienić między sobą 

tajny klucz kryptograficzny, w sposób uniemożliwiający jego przechwycenie przez osoby trzecie (tzw. 

intruzów). Tymczasem, już z samej potrzeby stosowania kryptografii dla ochrony treści informacji  

393 Zob. zwł. D. Kahn, op. cit.,passim. Wśród opracowań popularno-naukowych na zainteresowanie zasługują R. 
Kippenhahn, Tajemne przekazy. Szyfry, Enigma i karty chipowe, Warszawa 2000 oraz S. Singh, Księga szyfrów.  
Od Starożytnego Egiptu do kryptografii kwantowej, Warszawa 2001.
394 Szyfrowanie - E?(P) = C; deszyfrowanie - D?(C) = P.
395 R. Kippenhahn, op. cit., s. 74-75.
396 D. E. Denning, op. cit., s. 326-330. Dla przykładu, prosty szyfr strumieniowy:

tekst jawny C   A    B
tekst jawny w ASCII 01000011   01000001      01000010
klucz szyfrujący 11010001   01111001    00101011
tekst zaszyfrowany 10010010   00111000    01101001

397 Najbezpieczniejszy znany obecnie system kryptograficzny, szyfr z kluczem jednorazowym (one time pad), 
jest właśnie szyfrem symetrycznym. B. Schneier, Kryptografia..., s. 44-47.
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przekazywanych między dwiema osobami wynika, iż nie dysponują one poufnym kanałem łączności, 

za  pośrednictwem którego mogłyby one  takiej  wymiany dokonać398.  W epokach poprzedzających 

powstanie globalnej sieci telekomunikacyjnej, gdy większość kontaktów miała charakter bezpośredni, 

problem ten nie był jeszcze tak silnie odczuwalny (dwie osoby mogły spotkać się w jakimś ustronnym 

miejscu i upewniwszy się, iż nie są podsłuchiwane uzgodnić, że od tej pory wszystkie wymieniane 

między sobą informacje będą szyfrować np. systemem J. Cezara). Obecnie, gdy wiele osób, z którymi 

utrzymujemy kontakty znamy wyłącznie z „sieci”, wymóg zachowania klucza w tajemnicy istotnie 

ogranicza możliwość stosowania kryptografii symetrycznej. Transparentność komunikacji sieciowej 

wyklucza bowiem Internet jako poufny kanał wymiany informacji399. 

kryptografia asymetryczna

Problem ten został rozwiązany przez dwóch amerykańskich matematyków W. Diffie’go i M. 

Hellmana, którzy w 1976 r.  opracowali system szyfrowania, którego bezpieczeństwo nie zależy od  

utrzymania  klucza  szyfrującego  w  tajemnicy400.  Stworzona  przez  nich  kryptografia  asymetryczna, 

zwana  też  kryptografią  w  systemie  klucza  publicznego  opiera  się  na  rozdzieleniu  zadań 

kryptograficznych między dwa komplementarne klucze. Jeden z nich służy wyłącznie do szyfrowania 

danych,  drugi  do  ich  odszyfrowywania.  Klucze  te  wzajemnie  się  uzupełniają,  jednak  łączący  je 

związek matematyczny został dobrany tak, by na podstawie znajomości klucza szyfrującego nie było 

możliwe  wyznaczenie  klucza  deszyfrującego.  W  tym  celu  Diffie  i  Hellman  wykorzystali 

jednokierunkowość pewnych działań matematycznych401. Dla przykładu, mnożenie liczb pierwszych402 

jest  stosunkowo  łatwe,  bez  problemów obliczymy,  iż  iloczyn  liczb  273  i  329  to  89817.  Jednak 

działanie odwrotne, tzw. faktoryzacja, tj. ustalenie jakie dwie liczby pierwsze pomnożone przez siebie 

398 Gdyby takowym kanałem dysponowały szyfrowanie wiadomości byłoby zbędne. 
399 Parafrazując  cytowaną  wyżej  wypowiedź  G.  Washingtona,  można  stwierdzić,  iż  „wysyłając  klucz 
kryptograficzny poprzez Internet, ujawniamy go całemu światu”.
400 W. Diffie, M. Hellman, New Directions in Cryptography, “IEEE Transactions on Information Theory”, IT-
22(6) November 1976, s. 644-655. Należy zaznaczyć, iż w literaturze przedmiotu zgłaszany jest też pogląd, iż 
twórcami tej metody byli pracownicy brytyjskiej agencji wywiadu elektronicznego Communications Electronics  
Security Group. Dowodem potwierdzającym ich pierwszeństwo są trzy artykuły zamieszczone  na początku lat 
1970. w wewnętrznym biuletynie agencji - J. H. Ellis, The Posibility of Secure Non-Secret Digital Encryption, 
„CESG Report”, January 1970;  C. Cocks, A Note on Non-Secret Encryption, „CESG Report” November 1973 
oraz M. J. Williamson,  Non-Secret Encryption Using a Finite Field, „CESG Report” January 1974. Ponieważ 
prace te zostały odtajnione dopiero w kilkanaście lat po publicznym ogłoszeniu odkrycia Diffiego i Hellmana, to 
właśnie  ich,  a  nie  brytyjskich  kryptografów  uznaje  się  za  twórców  kryptografii  asymetrycznej.  S.  Levy,  
Rewolucja w kryptografii, Warszawa 2002, s. 314-331.
401 Za jednokierunkowe uznaje się takie działania, w których znając x możemy łatwo obliczyć f(x), ale działanie 
odwrotne, tj. obliczenie z danej wartości f(x) wartości x, jest niezwykle trudne (w wielu przypadkach praktycznie 
niewykonalne). N. Ferguson, B. Schneier, Kryptografia w praktyce, Gliwice 2004, s. 147-159. 
402 Liczbami pierwszymi nazywamy liczby, które mają wyłącznie dwa dzielniki: 1 i samą siebie. Liczba  a jest 
dzielnikiem liczby b, kiedy b dzieli się przez a bez reszty. Liczbami pierwszymi są np. 2, 3, 5, 7, 11 itd. Zgodnie 
z twierdzeniem Euklidesa istnieje nieskończenie wiele takich liczb. Największą ze znanych liczb pierwszych jest 
znaleziona w grudniu 2005 r. liczba 230402457 -1, do jej zapisania w postaci dziesiętnej trzeba użyć przeszło 9 
milionów  cyfr.  Electronic  Frontier  Foundation  ufundowało  nagrodę  w  wysokości  100  tysięcy  dolarów 
(Cooperating Computing Award) za znalezienie  liczby pierwszej  składającej  się  z co najmniej  10 milionów 
liczb. Szczegóły na stronie internetowej - http://www.eff.org/awards/coop.php 
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dają  wynik  89817,  jest  dużo  trudniejsze,  zaś  stopień  trudności  takiego  zadania  wzrasta  wraz  z  

wielkością liczby podlegającej rozkładowi. Szacuje się, że przy wykorzystaniu najszybszych znanych 

nam algorytmów faktoryzujących403, faktoryzacja liczby pierwszej składającej się z 300 cyfr zajęłaby 

3 x 1011 mips-lat 404. 

Właśnie to założenie, iż nikt nie będzie w stanie odnaleźć w rozsądnym czasie dwóch liczb 

pierwszych ukrytych w innej wielkiej liczbie pierwszej, zwane obliczeniowym bezpieczeństwem, leży 

u podstaw systemu kryptografii asymetrycznej405. W uproszczeniu wygląda on następująco: Alicja406 

wybiera dwie losowe, duże i różniące się od siebie liczby pierwsze (p i  q), a następnie oblicza ich 

iloczyn,  p x  q =  N.  Wynik tego działania (liczba  N) będzie stanowił klucz publiczny Alicji  (K1). 

Osoby, którym zostanie on udostępniony, będą nim mogły szyfrować dane (np. listy) przeznaczone dla 

Alicji407.  Sposób,  w  jaki  przekaże  ona  swój  klucz  publiczny  osobom  trzecim  nie  ma  znaczenia. 

Ponieważ  klucz  ten  służy  wyłącznie  do  szyfrowania,  jego  ew.  przechwycenie  przez  intruza  nie  

stanowi  zagrożenia  dla  bezpieczeństwa  komunikacji.  Liczby  p i  q Alicja  zachowuje  do  swojej 

wyłącznej wiadomości, będą one stanowiły jej klucz prywatny (K2)408. Za pomocą tego klucza, Alicja 

będzie mogła odszyfrować wszystkie wiadomości zakodowane (zarówno przez nią samą, jak i przez 

osoby trzecie) jej kluczem publicznym409. 

Jeśli jakiś znajomy Alicji, np. Bartek, będzie chciał wysłać jej zaszyfrowaną wiadomość, treść 

swojego  listu  wraz  z  otrzymanym  od  niej  kluczem  publicznym  wstawi  do  specjalnego  wzoru 

matematycznego  (tzw.  algorytmu  szyfrowania)  będącego  funkcją  jednokierunkową410.  Wynikiem 

przeprowadzonego  działania  (stanowiącego  łatwiejszą  cześć  funkcji  jednokierunkowej)  jest 

szyfrogram.  Od  tego  momentu  zawartość  wiadomości  jest  skutecznie  chroniona  przed  osobami 

trzecimi, albowiem by zapoznać się z jawną treścią szyfrogramu, intruz musiałby wykonać trudniejszą 

część funkcji  jednokierunkowej,  to zaś mogłoby mu zając nawet kilkaset  tysięcy lat.  Alicja może 

szybko  odszyfrować  wiadomość  przesłaną  jej  przez  Bartka,  gdyż  jako  jedyna  osoba   na  świecie 

403 Tj.  wielokrotnego  wielomianowego  sita  kwadratowego  i  ogólnego  sita  ciała  liczbowego.  B.  Schneier, 
Kryptografia..., s. 332.
404 Moc  obliczeniową  komputerów  mierzy  się  w  tzw.  mips-latach,  1  mips-rok  to  1  rok  nieustannej  pracy  
komputera z prędkością miliona operacji na sekundę. Ibid., s. 216 – 227.
405 Z tym jednakże zastrzeżeniem, iż w praktyce wykorzystywane jest nie mnożenie i dzielenie liczb pierwszych 
lecz potęgowanie w arytmetyce modularnej (potęgowanie modulo jest łatwe, logarytmowanie dyskretne trudne). 
Zob. N. Ferguson, B. Schneier, op. cit., s. 150-159. 
406 Znaczny stopień skomplikowania protokołów kryptograficznych powoduje, iż ich prezentacji dokonuje się 
zazwyczaj poprzez odwołanie do działań tzw. postaci kanonicznych. W polskiej literaturze przedmiotu są nimi 
Alicja i Bartek, (ew. Bolek) w publikacjach anglojęzycznych Alice i Bob. Imiona te nie opisują poszczególnych 
stron, a jedynie ich role w protokole. N. Ferguson, B. Schnieier, op. cit., s. 185.
407 Szyfrowanie -  Ek1(P) = C.
408 W celu zapewnienie wyłącznego dostępu do klucza prywatnego, w praktyce jest on dodatkowo chroniony 
specjalnym hasłem, numerem PIN, bądź też jedną z technik identyfikacji biometrycznej.
409 Deszyfrowanie -  Dk2(C) = P.
410 Najpowszechniej używanym jest algorytm Rivesta, Shamira i Adlemana, znany szerzej jako  RSA. Zob. N. 
Ferguson, B. Schneier,  op. cit., s. 171-184, oraz RSA Laboratories,  Frequent Asked Questions About Today’s  
Cryptography, version 4.1, 2000, Bedford: RSA Security Inc., s. 73-86. W praktyce wszystkie opisywane tu  
czynności wykonuje się przy pomocy specjalnych aplikacji komputerowych, np. darmowego programu Pretty  
Good Privacy (PGP). Listę najpopularniejszych programów kryptograficznych wraz z adresami serwerów, z 
których można je pobrać, można znaleźć m.in. na stronie http://www.pgpi.org. 
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dysponuje  dodatkową  informacją,  w postaci  liczb  p i  q,  za  pomocą  których  może  ona  odwrócić 

jednokierunkową funkcję matematyczną, tak by ponownie stała się ona łatwym zadaniem411. 

zabezpieczenie przed faktoryzacją klucza publicznego

W celu wykluczenia możliwości ustalenia przez intruza wartości  p i q w oparciu o znajomość 

N, klucz publiczny musi być bardzo dużą liczbą pierwszą nie poddającą się faktoryzacji. Początkowo 

zalecana długość tego klucza wynosiła minimum 232 cyfry (768 bitów), dziś zaleca się, aby wynosiła 

ona co najmniej 309 cyfr (1024 bitów), a przy zastosowaniach o szczególnym znaczeniu dwukrotnie 

większa (2048 bitów – 617 cyfr - i dłuższe)412. Teoretycznie istnieje możliwość sfaktoryzowania nawet 

tak dużego klucza publicznego drogą tzw. ataku wyczerpującego (brute force) tj. sprawdzenia jego 

wszystkich  możliwych  kombinacji,  jednak  jak  obrazowo  stwierdza  D.  D.  Friedman,  osoba  która 

usiłowałaby to zrobić przy obecnej mocy obliczeniowej komputerów, winna najpierw zaopatrzyć się 

w odpowiedni zapas świec, „gdyż nim uda jej się osiągnąć swój cel zgaśnie Słońce”413. 

411 Jeśli  Alicja  chce  w sposób równie  bezpieczny  odpowiedzieć  Bartkowi,  szyfruje  swoją  wiadomości  jego 
kluczem publicznym. Wówczas tylko Bartek będzie mógł zapoznać się z treścią odpowiedzi, albowiem tylko on 
dysponuje  odpowiednim  kluczem  prywatnym.  Wszystkie  pozostałe  osoby  (włącznie  z  Alicją)  w  celu 
odszyfrowania  informacji  musiałyby  rozwiązać  niezwykle  trudne  (w  praktyce  niewykonalne)  zadanie 
matematyczne.
412 B. Schneier, Kryptografia..., s. 220. Największą do tej pory sfaktoryzowaną liczbą pierwszą jest 200 cyfrowy 
klucz RSA. Zadania tego dokonał w maju 2005 r. zespół niemieckich informatyków z Federalnego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa w Technikach Informatycznych (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik). Zob. E. 
W. Weisstein, RSA-200 Factored, „MathWorld News”, 10-05-2005, http://mathworld.wolfram.com/news/2005-
05-10/rsa-200/. Amerykańscy kryptografowie obliczyli, iż faktoryzacja 1024 bitowego (309-cyfrowego) klucza 
RSA w rozsądnym terminie jednego roku, wymagałaby równoległego użycia 342 milionów komputerów klasy 
Pentium III 500 Mhz, z których każdy musiałby zostać wyposażony w 170 Gb pamięci operacyjnej. Przy takich 
samych  założeniach  faktoryzacja  klucza  1620  bitowego  wymagałaby  równoległej  pracy  10000  bilionów 
komputerów  wyposażonych  w  120  Tb  RAM  każdy,  o  koszcie  jednostkowym  wynoszącym  10  milionów 
dolarów. Zob. R. Silverman  A Cost Based Security Analysis of Symmetric and Asymetric Key Lenghts , “RSA 
Laboratories Bulletin” 13 (2000), oraz Id., Has the RSA Algorithm Been Compromised as a Result of Bernstein’s  
Paper?,  “RSA  Laboratories  Technical  Notes  and  Reports”,  April  2002.  Oba  artykuły  dostępne  na  stronie 
internetowej http://www.rsasecurity.com/rsalabs/ 
413 D. D. Friedman, Future Imperfect: Technology and Freedom in an Uncertain World, Cambridge: Cambridge 
University Press 2008, s. 34. Istnieje wprawdzie wielomianowy algorytm faktoryzacji liczb (zwany od nazwiska 
jego twórcy algorytmem Shora), za pomocą którego można bardzo szybko odszyfrować wszelkie dane utajniane 
przy  pomocy  algorytmów,  których  bezpieczeństwo  tkwi  w  problemie  faktoryzacji,  jednak  jego  praktyczne 
zastosowanie wymaga użycia komputerów kwantowych, które jak dotąd pozostają na etapie projektów.  P. W. 
Shor,  Polynomial-Time Algoriths for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer , 
referat  wygłoszony na  35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science,  Santa Fe, 22-09-1994, 
dostępny  pod  adresem  http://www.arxiv.org/abs/quant-ph/9508027.  Powstanie  komputerów  kwantowych 
zniweczy obliczeniowe bezpieczeństwo kryptografii asymetrycznej, nie jest ono jednak równoznaczne z końcem 
kryptografii jako takiej, albowiem teoria kwantów stanowi nie tylko fundament dla komputerów, które mogłyby 
złamać  wszystkie  współczesne  szyfry,  ale  również  podstawę  nowego  absolutnie  bezpiecznego  systemu 
kryptograficznego, tzw. kryptografii kwantowej. Bezpieczeństwo tego systemu opiera się na tym, iż na poziomie 
kwantowym, każda próba obserwacji układu wpływa na jego zmianę, co w przypadku kryptografii kwantowej 
oznacza,  iż  nie jest  możliwe przeprowadzenie  podsłuchu pasywnego (nie naruszającego treści  komunikatu), 
albowiem zgodnie z zasadami mechaniki kwantowej, intruz próbując dokonać odczytu wiadomości zaburzyłby 
jej  przekaz. Zob. S.  Singh,  op.  cit.,  s.  339-372.  Po ujawnieniu istnienia systemu  Echelon,  Unia Europejska 
wystosowała 11 mln Euro na badania nad projektem SECOQC (Secure Communication Based on Quantum 
Cryptography), tj. praktycznymi zastosowaniami kryptografii kwantowej. Zob.  European Parliament’s Report  
on the Existence of a Global System for the Interception of Private and Commercial Communications – Echelon  
Interception System, 2001/2098 INI, 11 July 2001. 
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ograniczenia kryptografii asymetrycznej

Niestety,  obok  swych  niewątpliwych  zalet  kryptografia  asymetryczna  ma  też  wady. 

Zastosowanie  obliczeniowo  bezpiecznych  algorytmów  szyfrowania  w  istotny  sposób  zwiększa 

poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną, jednak bezpieczeństwo to ma swoją cenę –  

stosowane w nich działania matematyczne są tysiąckrotnie wolniejsze od tych wykonywanych przy 

konwencjonalnych  algorytmach  szyfrowania414.  Dlatego  też,  w  praktyce  są  one  wykorzystywane 

jedynie  do  bezpiecznej  wymiany  klucza  szyfrującego,  samo  zaś  szyfrowanie  wiadomości  jest  

realizowane, jednym z algorytmów symetrycznych415.  

zagrożenia anonimowości w sieciach teleinformatycznych

Szyfrowanie  danych  przekazywanych  drogą  elektroniczną  w  istotny  sposób  zwiększa 

prywatność  komunikacji  internetowej,  jednak  nie  gwarantuje  ono  użytkownikom  sieci  pełnego 

bezpieczeństwa. Analogicznie, jak w przypadku komunikacji telefonicznej, wiele informacji na temat 

kontaktujących się za pośrednictwem Internetu osób można pozyskać w oparciu o dane o ruchu 416. 

Analiza nagłówka listu elektronicznego (tzw.  RFC-822  header),  wskaże intruzowi m. in.  adres IP 

nadawcy,  datę  nadania  wiadomości,  jej  numer  identyfikacyjny,  rodzaj  programu  użytego  do  jej  

nadania  i  szereg  innych  podobnych  informacji.  Zestawienie  wielu  takich  nagłówków  pozwala 

intruzowi na ustalenie, z kim i jak często kontaktuje się dana osoba, na jakie (jeśli  w ogóle) listy 

dyskusyjne jest  ona zapisana,  jakie wątki dyskusji  internetowych ją absorbują,  a więc pośrednio -  

czym się  interesuje,  jakich  informacji  poszukuje  w Internecie,  jakie  ma  poglądy  itp. 417.  Podobne 

informacje  użytkownicy  Internetu ujawniają  przy korzystaniu z  innej  popularnej  usługi  sieciowej, 

serwisów WWW. W ramach tzw. odwołań udostępniają oni osobom monitorującym ruch sieciowy 

dane na temat adresu IP ich komputera, rodzaju przeglądarki internetowej i jej rozszerzeń, adresów 

ostatnio  odwiedzanych  stron,  dokładnych  danych  dostawcy  usług  sieciowych  (siedziba,  adresy 

kontaktowe, nazwiska administratorów, itp.),  rozdzielczości monitora, a w niektórych przypadkach 

także  zawartości  pamięci  podręcznej  komputera418.  By  ustrzec  się  przed  niekorzystnymi 

konsekwencjami  ujawnienia  tych  informacji,  należy  poszerzyć  wachlarz  opisywanych  tu  technik 

kryptograficznych,  o  protokoły  anonimizacji,  a  w  szczególności  o  skorygowanie  ścieżki 

414 D. E. Denning, op. cit., s. 344.
415 Alicja  generuje  jednorazowy  klucz  sesji  (K)  i  posługuje  się  nim  do  zaszyfrowania  treści  wiadomości.  
Następnie  za  pomocą  klucza  publicznego  Bartka  (K1)  Alicja  szyfruje  klucz  sesji  (K)  i  wysyła  go  wraz  z 
zaszyfrowaną wiadomością Bartkowi. Po otrzymaniu wiadomości Bartek używa własnego klucza prywatnego 
(K2) do odszyfrowania klucza sesji (K), po czym za pomocą klucza K deszyfruje otrzymaną wiadomość. Ibid.  
loc. cit. 
416 B.  Schneier,  Ochrona  poczty  elektronicznej.  Jak  chronić  prywatność  korespondencji  w  sieci  Internet?, 
Warszawa 1996, s. 26-28.
417 J. Barta, R. Markiewicz, op. cit., s. 370. 
418 Treść odwołania własnego komputera można sprawdzić odwiedzając np. stronę http://analyze.privacy.net
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przekazywania danych przy użyciu tzw. anonimowych serwerów proxy i  wykorzystanie serwerów 

przeadresowania poczty zwanych remailerami419. 

techniki anonimizacji

Anonimowy serwer proxy pełnieni  rolę pośrednika pomiędzy klientem (osobą wywołującą 

usługę  sieciową)  i  serwerem  (podmiotem  realizującym  usługę  sieciową),  który  zapewnia 

anonimowość  poszczególnych zapytań  i  odpowiedzi,  poprzez  modyfikację  odwołań.  Odpowiednie 

skonfigurowanie opcji  internetowych420 sprawi, iż każde wysłane przez klienta żądanie nawiązania 

połączenia zanim trafi do docelowej maszyny (serwera), zostanie przechwycone przez wskazany przez  

niego  anonimowy  serwer  proxy,  który  podmieni  jego  dane  identyfikacyjne  (adres  IP,  nazwę 

domenową, informacje na temat dostawcy usług sieciowych etc.) i prześle je dalej jako własne. Dla  

zwiększenia bezpieczeństwa, a zwłaszcza utrudnienia inwigilacji w oparciu o dane o ruchu, całość 

komunikacji zachodzącej na linii klient-proxy winna być dodatkowo zaszyfrowana z użyciem silnej 

kryptografii. Zastosowanie opisywanego tu systemu anonimizacji sprawi, iż jedynymi osobami, które 

mają bezpośredni dostęp do informacji na temat nawyków sieciowych użytkownika Internetu, będzie  

on sam i operatorzy wybranego przez niego anonimowego serwera proxy421. Jeśli użytkownikom sieci 

Internet  zależy  na dalszym zawężeniu liczby podmiotów mających dostęp  do tych danych,  mogą 

skorzystać ze zdecentralizowanych metod anonimizacji, których skuteczność nie zależy od uczciwości  

administratorów serwerów proxy. Najszerzej obecnie stosowanym systemem PET tego rodzaju jest  

The  Onion  Routing (znany  szerzej  jako  Tor),  będący  kaskadą  zaufanych  serwerów  proxy  z 

warstwowym szyfrowaniem422. Jego działanie polega na tym, iż wysłany przez klienta zaszyfrowany 

pakiet danych zanim trafi  do docelowej maszyny (np.  serwera WWW) zostanie przesłany przez 3 

losowo wybrane onion routery (w chwili obecnej jest ich ok. 1000, z tego co najmniej 15 w Polsce), z 

419 Zgodnie z Rekomendacją 3/97 KE o anonimowości w Internecie, pozostawienie jednostce decyzji w sprawie 
zachowania anonimowości przy korzystaniu z sieci komputerowych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
jej  prywatności  w  systemie  on-line.  W  dokumencie  tym  wskazano,  iż  należy  osobom  zainteresowanym 
umożliwić  zachowanie  anonimowości  przy  przesyłaniu  poczty  elektronicznej,  pasywnym  przeglądaniu 
zawartości sieci, oraz nabywaniu większości towarów i usług w Internecie.  European Commission, Directorate 
General XV, Working Party of the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data, 
Recommendation 3/97: Anonimity on the Internet, Brussels 3 XII 1997, DG Markt D/5060/97. Zob. J. Barta, P. 
Fajgielsk,  R.  Markiewicz,  op.  cit.,  s.  252-253;  Na  temat  odpowiednich  orzeczeń/regulacji  w  prawie 
amerykańskim zob. D. J. Solove, M. Rotenberg,  op. cit.,  s. 418-444 oraz cytowane tam pozycje.  W kwestii 
technicznych  aspektów  ochrony  anonimowości  w  sieciach  teleinformatycznych  zob.  zwłaszcza  prace 
zgromadzone na stronie Anonymity Bibliography, http://www.freehaven.net/anonbib/.
420 W  przeglądarce  internetowej  Mozilla  Firefox  3.0  należy  skorzystać  z  opcji,  Narzędzia  >  Opcje  > 
Zaawansowane  >  Sieć > Ustawienia  > Ręczna Konfiguracja  Serwerów Proxy. W wolnych polach należy 
wpisać wybrany z listy zamieszczonej na stronie http://publicproxyserver.com adres IP serwera proxy i numer 
portu,  na  którym  ma  się  odbywać  komunikacja  (szukamy  serwerów  oznaczonych  jako  „anonimowe”  lub 
„wysoce anonimowe”). 
421 Pozostałe osoby mogą uzyskać takie informacje dokonując analizy czasowej ruchu sieciowego, tego rodzaju  
działanie jest jednak pracochłonne i kosztowne albowiem wymaga stałego monitorowania ruchu wchodzącego i 
wychodzącego z serwera proxy.
422 Ogólne informacje na temat systemu  Tor, wraz z oprogramowaniem niezbędnym do skorzystania z niego 
można znaleźć na stronie internetowej Electronic Frontier Foundation, http://torproject.org
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których każdy zna tylko swojego poprzednika i następcę, nie dysponuje natomiast informacjami na 

temat początku i końca trasy423.

anonimowe remailery

Osoby wysyłające listy elektroniczne w celu uniemożliwienia ustalenie ich tożsamości mogą z 

kolei skorzystać z systemu anonimowych serwerów przeadresowania poczty. Wyróżniamy dwa ich  

podstawowe rodzaje, tzw. remailery I stopnia (określane często pseudo-anonimowymi) i remailery II  

stopnia,  zwane  mixmasterami424.  Oba  rodzaje  remailerów  usuwają  z  nagłówków  listów 

elektronicznych dane identyfikujące ich nadawców, jednakże różnią się sposobem obsługi i stopniem 

bezpieczeństwa jakie oferują. 

remailery I stopnia

Działanie anonimowych remailerów I stopnia jest podobne do działania wyżej omówionych 

anonimowych serwerów proxy i polega na podmianie nagłówka, każdego przesyłanego przez nie listu.  

Dla przykładu przyjmijmy, iż Alicja chce wysłać anonimowo list elektroniczny Bartkowi (tj. nie chce, 

by Bartek poznał jej tożsamość na podstawie informacji zawartych w nagłówku wysyłanego przez nią 

e-maila). W tym celu szyfruje wiadomość kluczem publicznym Bartka i wysyła ją wraz z instrukcją 

przeadresowania  na  adres  wybranego  przez  nią  remailera,  np.  anon@nemo.com (adres  fikcyjny).  

Remailer wykonuje jej instrukcje, usuwając z nagłówka listu Alicji wszystkie identyfikujące ją dane i  

przesyła go Bartkowi jako własny. W ten sposób do Bartka dociera list Alicji, pozbawiony jednak  

identyfikującego ją nagłówka RFC425. 

ograniczenia remailerów I stopnia

Ta  metoda  anonimizacji  jest  jednak  dalece  niedoskonała,  albowiem  istnieje  możliwość 

ustalania tożsamości  korzystających z niej  osób w oparciu o analizę  bądź to  logów systemowych 

423 Szczegółowy opis m.in. w R. Dingledine, N. Mathewson, P. Syverson, Tor: The Second-Generation Onion  
Router,  referat  wygłoszony  podczas  Usenix  Security  Symposium,  09-09-2004,  transkrypcja  dostępna  pod 
adresem internetowym http://tor.freehaven.net/tor-design.pdf
424 Powoli wdrażany jest też eksperymentalny system remailerów III stopnia zwanych mixminion. Więcej na ten 
temat na stronie http://mixminion.net.
425 Oznacza to także, iż Bartek nie będzie mógł w sposób bezpośredni odpowiedzieć Alicji, gdyż nie zna jej  
adresu  e-mail.  (Skorzystanie  z  opcji  „Replay  to” w programie  pocztowym spowoduje,  iż   jego wiadomość  
zostanie wysłana nie na adres Alicji, lecz na adres remailera). Nie oznacza to jednak, iż Alicja i Bartek nie mogą 
się komunikować w sposób anonimowy. Zamiast przesyłać informacje na adres Bartka, Alicja może wysłać ją za  
pośrednictwem  anonimowego  remailera  na  adres  jednej  z  wielu,  specjalnie  w  tym celu  stworzonych  grup 
dyskusyjnych, zwanych „zbiornikami wiadomości” (message pools), np.  alt.anonymous.messages. Jeśli zależy 
jej na tym by treść listu poznał wyłącznie Bartek winna ją dodatkowo zaszyfrować jego kluczem publicznym 
(dzięki temu zabiegowi nawet jeśli wiadomość zobaczy dziesiątki tysięcy osób - dostęp do archiwum tego typu 
list jest wolny od wszelkich ograniczeń - tylko Bartek będzie mógł odczytać jej jawny tekst). Jeśli z kolei Bartek 
zechce odpisać na list Alicji wystarczy, że za pośrednictwem anonimowego remailera wyśle zaszyfrowaną jej 
kluczem publicznym odpowiedź na adres tej samej grupy dyskusyjnej. 
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remailera, przechowujących zapis każdej operacji przeadresowywania wykonywanej przez remailer426, 

bądź  też  o  analizę  zachodzącego  na  nim  ruchu  sieciowego  (porównywanie  wiadomości  

przychodzących do- i wychodzących z serwera)427. Stąd też przy wysyłaniu szczególnie sensytywnych 

danych, Alicja celem uzyskania większego bezpieczeństwa winna skorzystać z systemu mixmasterów 

- anonimowych remailerów II stopnia wyposażonych w dwa dodatkowe mechanizmy anonimizacji – 

system opóźnień gwarantujący, iż listy przesyłane przez użytkowników na adres remailera nie będą 

wysyłane  w  kolejności  ich  nadejścia  oraz  system  zmiany  formatu  wiadomości,  sprawiający  iż  

przeadresowywane przez remailer listy są trudne do odróżnienia. 

remailery II stopnia

Mixmastery  korzystają  z  potrójnego  szyfrowania  algorytmem symetrycznym (dla  ochrony 

treści wiadomości) oraz ze specjalnie zmodyfikowanego algorytmu kryptografii asymetrycznej RSA, 

dzięki  któremu  wszystkie  wychodzące  z  remailera  wiadomości  mają  taki  sam  format  i  tę  samą 

wielkość  (np.  35,1  kilobajtów).  Dodatkowo  w  celu  dalszego  utrudnienia  śledzenia  ruchu 

przechodzącego przez remailer  ich użytkownicy,  za pomocą specjalnych komend (Latent-Time: +  

XX:XX, gdzie XX:XX to czas opóźnienia) mają możliwość wstrzymania na określony czas operacji  

przeadresowania listów i tym samym ukrywania ich w grupie innych przesyłanych przez remailer 

wiadomości428. Protokół anonimizacji wygląda w tym przypadku następująco:

1 Alicja  przygotowuje  wiadomość  dla  Bartka  stosując  się  do  instrukcji  otrzymanej  od 

administratora wybranego przez siebie remailera (np. mixmaster.it) -

::

Anon-To: testriot@o2.pl

Latent-Time: +02:00

##

Subject: test remailera

Nie ufaj Brutusowi

Gdzie

:: to początek pola komend remailera,

Anon-To: to adres, na który ma zostać przesłana wiadomość – w analizowanym przykładzie 

testriot@o2.pl

426 W ten  sposób została  np.  zidentyfikowana  osoba,  która  za  pośrednictwem nieistniejącego  już  remailera  
anon.penet.fi przesłała  na  grupę  Usenet  alt.religion.scientology,  szereg  tajnych  dokumentów  Kościoła 
Scjentologicznego.  Zob. A. M. Froomkin,  Flood Control on the Information Ocean: Living With Anonymity,  
Digital Cash, and Distributed Databases, „Journal of Law and Commerce” 15 (1996), s. 395-515, przytaczam za 
wersją elektroniczną, http://osaka.law.miami.edu/~froomkin/articles/ocean.htm, brak paginacji.
427 Usunięcie nagłówka zawierającego dane identyfikacyjne nadawcy nie wpływa na format i właściwą treść 
wysłanej przez niego wiadomości. 
428 Z danych zebranych przez A. M. Froomkina wynika, iż najpopularniejsze remailery przeadresowują nawet 8 
tysięcy listów dziennie, wysyłanych w grupach liczących kilkaset wiadomości. Id., Flood..., brak paginacji.
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Latent-Time: to czas opóźnienia (w analizowanym przykładzie 2 h od otrzymania listu)

## to początek pola anonimizowanej wiadomości,

Subject: to tytuł listu wyświetlany u docelowego odbiorcy 

W analizowanym przykładzie treść wiadomości przeznaczonej dla docelowego odbiorcy 

to  „Nie  ufaj  Brutusowi”.  W  celu  uniemożliwienia  jej  odczytania  przez  operatorów 

remailera należy ją zaszyfrować kluczem publicznym adresata (Bartka).

2.  Alicja  szyfruje  powyższą  wiadomość  (zarówno  pole  komend,  jak  i  samą  treść 

wiadomości) kluczem publicznym mixmastera.

3. Alicja wysyła zaszyfrowaną wiadomość na adres remailera  mix@mixmaster.it

4. Operator  remailera  odszyfrowuje  własnym  kluczem  prywatnym  otrzymaną 

wiadomość, w celu odczytania pól Anon-to: i Latent-Time:

5. Remailer usuwa z nagłówka listu Alicji jej dane identyfikujące a następnie wykonując 

przekazane przez nią instrukcje wysyła jej wiadomość w grupie innych nadesłanych 

na jego adres wiadomości.

6. Wiadomość Alicji dociera do Bartka.

Return-Path: <mix@mixmaster.it> 
Received: by o2.pl (o2.pl mailsystem) with LMTP; 
Thu, 30 Mar 2006 16:26:06 +0200 Delivered-To: testriot@o2.pl 
Received-SPF: none (mx5: mix@mixmaster.it does not designate permitted sender hosts) 
Received: from tank.mixmaster.it (host198-49.pool212171.interbusiness.it [212.171.49.198]) 
From: George Orwell <nobody@mixmaster.it> 
Comments: This message did not originate from the Sender address above. It was remailed automatically by 
anonymizing remailer software. Please report problems or inappropriate use to the remailer administrator at 
<abuse@mixmaster.it>. 
To: testriot@o2.pl Subject: test remailera
Message-ID: <efa026fe9b98141b0d6b1f21e961a584@mixmaster.it> 
Date: Thu, 30 Mar 2006 16:25:44 +0200 (CEST) 

Rys.  1.  Nagłówek listu  elektronicznego przesłanego za pośrednictwem anonimowego remailera  II  

stopnia.

Przedstawiony  wyżej  protokół  anonimizacji  poczty  elektronicznej  znacznie  utrudnia 

monitorowanie  ruchu sieciowego,  a  tym samym i  ustalanie  tożsamości  korespondujących ze  sobą 

osób429, nadal istnieje jednak możliwość identyfikacji nadawcy wiadomości w oparciu o analizę logów 

systemowych  remailera430.  By  zapobiec  ujawnieniu  jej  tożsamości,  Alicja  może  przesłać  swą 

429 Jak  obrazowo stwierdza  T.  C.  May,  działanie  anonimowych remailerów II  stopnia  można porównać  do 
sposobu,  w  jaki  w  popularnych  filmach  sensacyjnych  protagoniści  gubią  śledzące  ich  osoby.  Bohater 
zorientowawszy się, iż podąża za nim jakaś osoba wchodzi wraz z grupą innych przechodniów do wielkiego 
kompleksu  handlowego,  w  przebieralni  jednego  ze  znajdujących  się  w  nim  butików  przebiera  się  w 
najmodniejszy rodzaj ubioru (np. żółty płaszcz przeciwdeszczowy – właśnie zaczął padać deszcz) a następnie, 
gdy po kilku chwilach zgromadzi się grupa podobnie do niego ubranych osób, wychodzi wraz z nimi ze sklepu  
innymi drzwiami. Id.,  True Nyms and Crypto Anarchy, [w:] J. Frenkel (red.) True Names, and the Opening of  
the Cyberspace Frontier, New York: Tor Books 2001, s. 39.
430 O ile takowe w ogóle są przez ich administratorów przechowywane,  wielu administratorów regularnie je  
kasuje celem uniemożliwienia identyfikacji, a tym samym ochrony prywatności ich użytkowników.
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wiadomość za pośrednictwem całego szeregu anonimowych remailerów431. Wówczas jedynie operator 

pierwszego remailera będzie w stanie ustalić tożsamość Alicji, on jednak nie będzie znał docelowego 

adresata  (w polu  Anon-To: zamiast  adresu  Bartka  znajdzie  adres  kolejnego remailera).  Z  kolei 

operator  ostatniego remailera  będzie  znał  adres  docelowego odbiorcy,  nie  będzie  jednak w stanie  

ustalić adresu Alicji (w nagłówku otrzymanej wiadomości w miejscu jej danych będą widnieć dane 

wcześniejszego  remailera).  Bartek  zaś  będzie  mógł  ustalić  wyłącznie  adres  ostatniego  serwera 

przeadresowywania432.

Alicja przesyłając przez łańcuch anonimowych remailerów wiadomość zaszyfrowaną kluczem 

publicznym docelowego odbiorcy zyskuje niemal stuprocentową pewność, iż 1) żaden z operatorów 

remailerów nie  odczyta  jawnej  treści  jej  szyfrogramu,  2)  ani  adresat  wiadomości,  ani  operatorzy 

remailerów (inni  niż  operator  pierwszego serwera  przeadresowania)  nie  będą  w stanie  ustalić  jej  

tożsamości jeśli nie podejmą współpracy z wszystkimi pozostałymi operatorami remailerów, 3) a tym 

samym, iż jest praktycznie niemożliwym, by końcowy odbiorca wiadomości mógł poznać jej dane 

osobowe inaczej niż poprzez skłonienie (np. w drodze nakazu sądowego) wszystkich administratorów 

remailerów do ujawnienia  logów operowanych przez nich serwerów przeadresowywania433. Z uwagi 

431 Dla przykładu, W to jawna treść listu, [W, K] – wiadomość zaszyfrowana kluczem K, Ko – klucz publiczny 
docelowego  odbiorcy,  Eo –  adres  e-mail  docelowego  odbiorcy.  Korzystam  z  łańcucha  3  anonimowych 
remailerów, o kluczach publicznych K1, K2, K3 i adresach e-mail E1, E2, E3:

1 Do pierwszego remailera wysyłam wiadomość [([([([W,Ko]
+Eo),K3] +E3),K2] +E2),K1];

2 I remailer korzystając z własnego klucza prywatnego odszyfrowuje 
„wierzchnią” warstwę szyfrowania otrzymując wynik [([([W,Ko]+Eo),K3] +E3),K2] +E2. 
Odczytuje adres E2 i przesyła wiadomość do wskazanego remailera;

3 II  remailer  otrzymuje  wiadomość  [([([W,Ko]+Eo),K3]  +E3),K2], 
korzystając  z  własnego  klucza  prywatnego  odszyfrowuje  „wierzchnią”  warstwę 
szyfrowania  otrzymując wynik [([W,Ko]+Eo),K3]  +E3.  Odczytuje adres  E3 i  przesyła 
wiadomość do wskazanego remailera;

4 III remailer otrzymuje wiadomość [([W,Ko]+Eo),K3], korzystając z 
własnego klucza prywatnego odszyfrowuje „wierzchnią” warstwę szyfrowania otrzymując 
wynik [W,Ko]+Eo, odczytuje Eo i przesyła wiadomość pod adres docelowego odbiorcy;

5 Docelowy odbiorca  otrzymuje  wiadomość [W,Ko],  korzystając  z 
własnego  klucza  prywatnego  odszyfrowuje  ostatnią  warstwę  szyfrowania  i  uzyskuje 
dostęp do jawnej treści wiadomości - W.

432 Gdyby Bartek i wszyscy operatorzy remailerów, przez które Alicja przesłała swój list podjęli współpracę,  
mogliby  wspólnymi  siłami  ustalić  całą  ścieżkę  przeadresowywania  i  w  ten  sposób  zdemaskować  ją  jako 
nadawcę. Wystarczy jednak, by choć jeden z nich odmówi pomocy, a łańcuch umożliwiający wyśledzenie Alicji 
zostanie zerwany. By zatem Alicja zyskała niemalże stuprocentową gwarancję anonimowości wystarczy, by na 
ścieżce  przeadresowywania  znalazł  się  remailer  operowany  przez  nią  samą (jego  uruchomienie  nie  jest  ani 
szczególnie  trudne,  ani  kosztowne gdyż niezbędne  oprogramowanie  wraz  z  odpowiednimi  instrukcjami  jest 
dostępne w Internecie za darmo, zob. np. http://mixmaster.sourceforge.net).
433 Jedyną  znaną  obecnie  i  co  istotne  nie  zawsze  skuteczną   metodą  ustalania  tożsamości  autorów  listów 
elektronicznych  wysyłanych  za  pośrednictwem  łańcucha  anonimowych  remailerów  II  stopnia,  jest  analiza 
językowa  treści  wiadomości.  S.  Garfinkel,  op.  cit., s.  59.  Przy  wykorzystaniu  m.in.  tej  metody  został 
zidentyfikowany  słynny  Unabomber,  eko-terrorysta  który  w  ciągu  18  lat  swojej  przestępczej  działalności, 
rozsyłając anonimowo (tradycyjną pocztą) listy z bombami zabił 3 osoby i zranił 29 innych. W oparciu o analizę 
ogłoszonego przez niego manifestu lingwiści współpracujący z FBI ustalili m.in., iż jego autorem jest osoba, 
która studiowała, bądź też wykładała matematykę w drugiej połowie lat 1960. na University of California w 
Berkeley,  będąca  introwertykiem  i  prowadząca  proste  życie  w  odosobnieniu.  Wszystkie  te  domniemania 
potwierdziło przeprowadzone w tej sprawie śledztwo. 
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na  fakt,  iż  większość  operatorów  remailerów  kasuje  je  regularnie,  zadanie  to  może  być 

niewykonalne434.

ochrona integralności i autentyczności danych

Omawiane wyżej systemy anonimizacji, zostały stworzone celem zapewnienia użytkownikom 

Internetu pełnej kontroli nad zakresem ujawnianych przez nich danych osobowych. W konsekwencji, 

o tożsamości osób korzystających z serwerów przeadresowania poczty wiemy jedynie tyle, ile one 

same zdecydują nam się wyjawić. Kierując się własnym uznaniem mogą one nie podawać żadnych  

danych identyfikacyjnych, bądź też np. w celu odróżnienia się od innych korespondujących z nami 

osób,  korzystać  z  jakiegoś  pseudonimu.  Jeśli  jednak  nie  istnieje  możliwość  ustalania  tożsamości 

nadawców anonimowych listów elektronicznych, jak stwierdzić, iż  „Alicja”, która właśnie przysłała 

nam jakąś wiadomość, jest tą samą „Alicją”, która skontaktowała się z nami tydzień temu435? 

podpis elektroniczny

Ponieważ klucze stosowane w kryptografii asymetrycznej stanowią wzajemnie uzupełniającą 

się parę, wiadomość zaszyfrowana dowolnym z nich może być odszyfrowana przy pomocy drugiego 

komplementarnego z nim klucza. Dla potwierdzenia autorstwa wysyłanej przez siebie wiadomości 

wystarczy zatem, by Alicja zaszyfrowała ją własnym kluczem prywatnym Eĸ2(P) = C. Jeśli Bartkowi 

uda się otrzymaną wiadomość odszyfrować jej kluczem publicznym  Dĸ1 (C) = P zyska pewność, iż  

pochodzi  ona  właśnie  od  Alicji,  albowiem tylko  i  wyłącznie  ona  dysponuje  kluczem prywatnym 

umożliwiającym  stworzenie  takiego  szyfrogramu.  Pomyślna  weryfikacja  szyfrogramu  potwierdza 

autorstwo przesyłającej go osoby, stąd też ten rodzaj kryptosystemu określany jest mianem podpisu 

elektronicznego436.

 anonimowa tożsamość elektroniczna

434 A. M. Froomkin,  Flood...., brak paginacji. Jak dodaje autor, nawet gdyby wszyscy operatorzy remailerów 
stale przechowywali informacje na temat przeadresowywanych listów ich pozyskanie i analiza mogłoby okazać  
się zbyt kosztowne, albowiem remailery działają na terenie kilkunastu krajów. 
435 Z tego samego pseudonimu może wszak korzystać nieograniczona liczba osób.
436 Przedstawiony powyżej teoretyczny schemat podpisu elektronicznego, ze względów praktycznych ulega w 
codziennych zastosowaniach pewnym modyfikacjom. Ponieważ szyfrowanie całej  wiadomości jest procesem 
uciążliwym dla odbiorcy (rozmiar powstałego w ten sposób szyfrogramu jest co najmniej dwukrotnie większy 
od ukrytego w nim tekstu), zamiast kodowania całej treść wiadomości programy kryptograficzne szyfrują tylko 
jej skrót (message digest) uzyskany dzięki zastosowaniu algorytmu tzw. funkcji mieszającej  (hash function). 
Zaszyfrowany przy użyciu klucza prywatnego nadawcy skrót wiadomości (hash) jest załączany do przesyłki 
wraz z kluczem publicznym umożliwiającym jego identyfikację. Po otrzymaniu tak sporządzonej wiadomości 
odbiorca odszyfrowuje przy pomocy klucza publicznego nadawcy jej skrót, w wyniku czego otrzymuje pewien 
ciąg bitów. Następnie sam skraca wiadomość przy użyciu tej samej funkcji mieszającej co nadawca i porównuje  
otrzymane w ten sposób ciągi (w praktyce wszystkie te czynności wykonuje za niego odpowiedni program). Jeśli 
są  one  identyczne  uzyskuje  gwarancję,  iż  do  złożenia  podpisu  elektronicznego  użyto  klucza  prywatnego 
komplementarnego z posiadanym przez niego kluczem publicznym nadawcy.  B. Schneier,  Kryptografia...., s. 
67-78.
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Tożsamość  zweryfikowana  podpisem  elektronicznym,  jest  szczególnego  rodzaju.  Jeśli 

bowiem nie otrzymaliśmy klucza publicznego służącego do jego weryfikacji bezpośrednio od osoby 

składającej podpis (np.  w drodze fizycznego przekazania dyskietki z jego zapisem) możemy mieć  

jedynie  pewność,  iż  osoba,  od  której  otrzymaliśmy  szyfrogram  rzeczywiście  dysponuje  tajnym 

kluczem  osoby,  za  którą  się  podaje.  Nie  jesteśmy  jednak  w  stanie  określić,  czy  jej  tożsamość 

elektroniczna pokrywa się z tożsamością fizyczną437. Cecha ta sprawia, iż w połączeniu z omawianymi 

w poprzednim punkcie systemem anonimowych remailerów, podpis elektroniczny może służyć do 

potwierdzania przez jednostkę autorstwa anonimowych wiadomości  (np.  listów),  bez konieczności 

ujawniania przez nią jej danych osobowych438. Tego rodzaju elektroniczna tożsamość, określa się w 

literaturze przedmiotu prawdziwym nimem (true nym, w odróżnieniu od prawdziwego nazwiska - true 

name)439.

płatności elektroniczne

Dokonując  codziennych  płatności  możemy  skorzystać  z  kart  płatniczych  (kredytowych), 

czeków bądź też gotówki. Dzięki dwóm pierwszym metodom możemy bezpiecznie przeprowadzić  

kosztowne zakupy, bez konieczności noszenia przy sobie dużych sum, dzięki trzeciej, chronić własną 

prywatność. Przy płatnościach gotówkowych sprzedawca nie musi wiedzieć o swych klientach nic 

ponad to,  że  mają oni  czym zapłacić  za jego towary bądź usługi.  By uzyskać pewność,  iż  klient  

wywiąże  się  z  umowy,  nie  musi  sprawdzać  czy  jest  on  tym za  kogo się  podaje,  czy  korzysta  z  

437 Z  technologicznego  punktu  widzenia  nic  nie  stoi  na  przeszkodzie,  by  osoba  generująca  za  pomocą 
odpowiednich programów parę kluczy kryptograficznych wskazując dane osobowe ich użytkownika podała bądź 
to  dane  fikcyjne,  bądź  też  dane  osoby  trzeciej.  Dlatego  też  w  obrocie  prawnym  wykorzystywane  są 
certyfikowane  podpisy  elektroniczne.  Certyfikaty  stosowane  w  systemie  kryptografii  asymetrycznej  są 
elektronicznymi zaświadczeniami potwierdzającymi, iż dana osoba, ma przypisany klucz publiczny o określonej 
w  certyfikacie  wartości.  Co  do  zasady  podmiotem  uwierzytelniającym,  zwanym  w  literaturze  przedmiotu 
urzędem  certyfikacyjnym (certification authority) może być dowolna osoba, organizacja lub instytucja ciesząca 
się zaufaniem obu stron korespondencji, w praktyce jednak jest nim zwykle wyspecjalizowana firma świadcząca 
usługi  certyfikacyjne  bądź  też  odpowiedni  organ  państwowy.  Podmiot  ten  po  okazaniu  mu  dokumentów 
stwierdzających tożsamość osoby występującej o nadanie jej certyfikatu generuje pod jej kluczem publicznym 
podpis  elektroniczny  uwierzytelniający  jego  użytkownika.  Do  weryfikacji  tego  podpisu  służy  powszechnie 
dostępny  klucz  publiczny  urzędu.  Jeśli  zatem pojawią  się  wątpliwości,  co  do  pochodzenia  przesłanej  nam 
wiadomości należy sprawdzić czy podpis elektroniczny złożony pod służącym do jej odszyfrowania kluczem 
zgadza się z podpisem uwierzytelniającego go urzędu certyfikacyjnego. Pomyślna weryfikacja (przy spełnieniu 
dodatkowego założenia, iż nadawca wiadomości należycie chroni swój klucz prywatny i że nie dostał się on w 
ręce niepowołanej osoby) potwierdza tożsamość autora otrzymanej drogą elektroniczną przesyłki. 
438 Dla przykładu, Alicja może występować w sieci nie pod własnym imieniem i nazwiskiem, lecz jako „siostra 
Brutusa”.  Jeśli  wszystkie  sygnowane  tym  pseudonimem  wiadomości  wysyła  za  pomocą  anonimowych 
remailerów, nie istnieje możliwość połączenia jej tożsamości elektronicznej z tożsamością prawdziwą, (tj. nikt  
nie jest w stanie ustalić iż „siostra Brutusa” to w rzeczywistości Alicja). Jeśli „siostrze Brutusa” zależy na tym 
by inne osoby nie mogły się pod nią podszywać (np. wysyłając listy w „jej imieniu”), powinna wygenerować dla 
siebie  parę  (niecertyfikowanych)  kluczy  kryptograficznych.  Prywatny  zachować  wyłącznie  do  własnej 
dyspozycji,  zaś  publiczny  udostępnić  każdemu  zainteresowanemu.  W ten  sposób  podpisując  elektronicznie 
przesyłane za pośrednictwem anonimowych remailerów wiadomości, Alicja będzie w stanie wykazać wobec 
osób trzecich, iż jest tą samą „siostrą Brutusa”, z którą kontaktowali się wcześniej, nie wyjawiając przy tym 
swojej prawdziwej tożsamości.
439 T. C. May, op. cit., s. 42-44.
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własnych środków finansowych,  czy jest  wypłacalny,  czy jego konto bankowe nie  jest  obciążone 

spłatą wcześniej  zaciągniętych długów,  etc.,  wystarczy mu widok gotówki wyłożonej  na ladę.  Co 

więcej, nie mają dostępu do danych osobowych klientów nie może wykorzystać ich wbrew ich woli. 

Tak więc, gotówka nie tylko umożliwia zawieranie umów przez nieznające się (nie ufające sobie) 

osoby, ale i zapewnia, iż pozostaną one anonimowe tak długo, jak długo sobie tego życzą. 

W  Internecie  sprzedaż  towarów  i  usług  ma  bardzo  często  charakter  ponadnarodowy, 

międzykontynentalny,  wymykający  się  jurysdykcji440.  Brak  efektywnych  mechanizmów  egzekucji 

należności  sprawia,  iż  transakcje  muszą  się  opierać  bądź  to  na  zaufaniu/reputacji  stron,  bądź  też  

kosztownych mechanizmach audytu. Nawet gdy wymiana towarów czy usług odbywa się lokalnie, 

biorące  w  niej  udział  podmioty  nie  mogą  mieć  pewności  co  do  uczciwości  kontrahenta,  gdyż 

spełniwszy własne zobowiązanie mają znikomy wpływ na zachowanie  drugiej  strony.  Problemem 

stanowi również zapewnianie poufności transakcji, albowiem każda płatność elektroniczna pozostawia 

po sobie elektroniczny ślad (audit trail), stanowiący cenną informację nie tylko dla konkurencji czy 

firm marketingowych, ale także dla przestępców komputerowych. 

anonimowa cyfrowa gotówka

Rozwiązaniem  dla  tej  sytuacji  mógłby  być  właśnie  elektroniczny  ekwiwalent  gotówki, 

gwarantujący z jednej strony pewność transakcji, z drugiej zaś anonimowość obu jej podmiotom441. 

Zdaniem T. Okamoto i K. Ohta idealny system płatności elektronicznych musi spełniać łącznie sześć 

wymogów: 1) niezależność - bezpieczeństwo pieniędzy cyfrowych nie może być uzależnione od ich  

rzeczywistej  lokalizacji;  2)  odporność  na  fałszerstwa  –  środki  nie  mogą  być  kopiowane,  ani 

wielokrotnie  wydawane  przez  tę  samą  osobę;  3)  prywatność  -  nikt  nie  może  ustalić  powiązań 

pomiędzy stronami transakcji; 4) autonomia - osoby dokonujące płatności nie muszą korzystać z usług 

centralnego komputera; 5) mobilność – środki można swobodnie przesyłać za pośrednictwem sieci do 

innych użytkowników; 6) podzielność - dana kwota może być podzielona na mniejsze, a wszystkie jej 

części muszą się poprawnie sumować442. 

Jak  słusznie  zauważa  S.  Levy,  niewątpliwie  najistotniejszym  z  wszystkich  warunków 

stawianych  przez  Okamoto  i  Ohtę  jest  odporność  na  fałszerstwa. „Jak  wie  każdy  kto,  kopiował 

program z dyskietki na dysk twardy, w technice cyfrowej sporządzenie dokładnej kopii jest zadaniem 

banalnie łatwym. Co  miałoby powstrzymać [kogoś] przed wykonaniem miliona lub nawet miliarda 

kopii cyfrowego dolara, metodą kopiuj/wklej? Gdyby [każdy] był w stanie tak uczynić, [wszystkie 

komputery] stałby się mennicami, a nieograniczona hiperinflacja uczyniłaby wkrótce tę postać waluty 

440 A. Thierer, C. W. Crews Jr.,  Who Rules the Net? Internet Governance and Jurisdiction, Washington: Cato 
Institute 2003, passim.
441 Zob.  np.  Directorate  for  Science,  Technology  and  Industry,  Committee  for  Information,  Computer  and 
Communications Policy, Working Party on Information Security and Privacy,  Inventory  of  Instruments  and  
Mechanisms Contributing to the Implementation and Enforcement of the OECD Privacy Guidelines on Global  
Networks, DSTI/ICCP/REG(98)12/Final, s. 54.
442 T. Okamoto, K. Ohta, Universal Electronic Cash, “Advances in Cryptology – Crypto’91 Proceedings” 1992, 
s. 324-337.
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całkowicie  bezwartościową”443. Oczywistym rozwiązaniem tego problemu wydaje  się  być nadanie 

każdemu  cyfrowemu  dolarowi  (złotówce)  niepowtarzalnego  numeru  identyfikacyjnego  i  jego 

weryfikacja  za  pomocą podpisów elektronicznych,  jednak byłoby to równoznaczne z możliwością  

śledzenia i archiwizowania każdej, nawet najdrobniejszej  transakcji internetowej. 

ślepe podpisy cyfrowe

Istnieje  jednak  protokół  umożliwiający  przesyłanie  wiarygodnych,  a  jednocześnie 

niemożliwych do wyśledzenia płatności (tzw. anonymous digital cash)444. Jego opracowanie stało się 

możliwe  dzięki  stworzonym  przez  D.  Chauma  tzw.  ślepym  podpisom  cyfrowym  (blind  digital  

signature)  umożliwiającym  zaciemnianie  (tj.  utajnianie  przed  podpisującym)  treści  sygnowanych 

dokumentów445.  Skomplikowany  matematycznie  proces  zaciemniania  najłatwiej  zrozumieć, 

wyobrażając sobie podpisywanie przez kalkę dokumentu ukrytego w kopercie. Jeśli do koperty wraz z 

naszym  listem  włożymy  także  kalkę,  a  następnie  poprosimy  osobę  trzecią  o  podpisanie  się  na 

kopercie, to jej podpis odbije się także na niewidocznym dla niej dokumencie. W cyberprzestrzeni  

analogiczny efekt można uzyskać za pomocą funkcji mnożącej przemiennej z funkcją podpisującą446:

1 Alicja przygotowuje dokument i mnoży go przez liczbę losową zwaną czynnikiem 

zaciemniającym (blinding factor).

2 Alicja przekazuje zaciemniony dokument do podpisania Bartkowi.

3 Bartek podpisuje zaciemniony dokument i oddaje go Alicji.

4 Alicja  dzieli  otrzymany  wynik  przez  czynnik  zaciemniający,  uzyskując  kopię 

oryginalnego dokumentu podpisanego przez Bartka.

            technika podziel-i-wybierz

Jak nie trudno zauważyć, w przedstawionym wyżej protokole osoba podpisująca zaciemniony 

dokument,  co  do  znajomości  jego  treści  jest  zdana  wyłącznie  na  dobrą  wolę  autora.  Ponieważ  

nieuczciwość  tego  ostatniego  może  prowadzić  do  całego  szeregu  wyrafinowanych  oszustw, 

całkowicie ślepe podpisy elektroniczne w praktyce wykorzystywane są bardzo rzadko. Zamiast nich 

stosuje  się  protokół  ślepych  podpisów  wzbogacony  o  technikę  zwaną  podziel-i-wybierz.  W  tym 

wariancie  tego  protokołu  Bartek  otrzymuje  od  Alicji  wielki  plik  zaciemnionych  dokumentów, 

odczytuje dowolne z nich i podpisuje ostatni. Ponieważ Alicja nie wie, które dokumenty przeczyta 

Bartek wysokie ryzyko wykrycia oszustwa winno skłonić ją do zachowania uczciwości447.

443 S. Levy, Rewolucja..., s. 220.
444 D.  Chaum,  Security  Without  Identification,  Transaction  Systems  to  Make  Big  Brother  Obsolete, 
“Communications of the ACM” 10 (1985), s. 1030-1044.
445 Id., Blind Signatures for Untraceable Payments, “Advances in Cryptology Proceedings of Crypto ‘82”, 1983, 
s. 199-203.
446 B. Schneier, Kryptografia...,s. 672.
447 Ibid., s. 195.

8



protokół płatności

W podobny sposób działa protokół płatności anonimową cyfrową gotówką:

1 Alicja przygotowuje n (np. 100) anonimowych przekazów pieniężnych na kwotę 

np. 100 USD. Każdy z nich poza wskazaniem kwoty, na którą został wystawiony 

zawiera  inny,  niepowtarzalny  ciąg  losowy (NCL)  –  musi  on  być  dostatecznie 

długi, by wyeliminować możliwość jego powtórzenia.

2 Alicja  zaciemnia  wszystkie  przekazy,  używając  protokołu  ślepych  podpisów 

cyfrowych i przekazuje je własnemu bankowi.

3 Bank  prosi  Alicję  o  ujawnienie  wybranych  przez  siebie  n  -  1  przekazów 

pieniężnych  (w  omawianym  przykładzie  99),  a  następnie  sprawdza  kwotę 

indywidualnych przekazów oraz ich NCL (w celu sprawdzenia czy są one różne).

4 Jeżeli  bank  nie  stwierdzi  żadnej  próby  oszustwa,  podpisuje  jedyny  pozostały 

przekaz i pomniejsza konto Alicji o 100 USD.

5 Alicja  usuwa  zaciemnienie  podpisanego  przekazu,  w  skutek  czego  uzyskuje 

podpisany przez bank dokument potwierdzający, iż w banku tym zdeponowano 

kwotę 100 USD.

6  Alicja  płaci  przekazem  za  zakupy  w  wybranym  przez  siebie  sklepie  (dla 

uproszczenia przyjmijmy, iż cena zakupionych towarów wynosi dokładnie 100 

USD).

7 W celu sprawdzenia autentyczności przekazu pieniężnego wręczonego mu przez 

Alicję, sprzedawca sprawdza widniejący pod nim podpis elektroniczny banku, a 

następnie  prosi  Alicję  o  wygenerowanie  na  przekazie  losowego  ciągu 

identyfikacyjnego (LCI).

8 Alicja generuje LCI.

9 Sprzedawca przesyła przekaz do banku.

10 W celu sprawdzenia, czy przekaz ten nie został już wcześniej zrealizowany, bank 

weryfikuje  podpis  elektroniczny,  a  następnie  sprawdza  zawartość  swojej  bazy 

zrealizowanych przekazów, poszukując przekazu z identycznym NCL. 

11 A) Jeżeli  nie  stwierdzi  żadnych nieprawidłowości448,  wypłaca sprzedawcy 100 

USD, a NCL zrealizowanego przekazu umieszcza w odpowiedniej bazie. B) Jeżeli 

w bazie  danych banku znajduje  się  już  przekaz z  identycznym NCL,  to  bank 

odmawia  jego  realizacji  i  przystępuje  do  procesu  identyfikacji  oszusta 

próbującego ponownie zrealizować już wykorzystany przekaz pieniężny. W tym 

celu  porównuje  LCI  z  przekazu  pieniężnego  z  odpowiednim  ciągiem 

448 Tj. nie znajdzie w bazie zrealizowanych przekazów, przekazu o identycznym NCL.
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przechowywanym w bazie. Jeśli są one identyczne oszustem jest sprzedawca, jeśli 

są one różne oszustem jest osoba, która przygotowała przekaz449. 

Obecnie,  pomimo  liczny  prób  wdrożenia  anonimowej  cyfrowej  gotówki,  nie  funkcjonuje 

jeszcze w Internecie żaden powszechnie akceptowany środek płatności,  który spełniałby wszystkie  

warunki stawiane przez Okamoto i Ohtę450. Należy  jednak spodziewać, iż korzyści jakie ona za sobą 

niesie  -  bezpieczeństwo  transakcji,  anonimowość  stron,  poufność  płatności  i  efektywność 

międzynarodowych transferów 451 - skłonią banki do jej szybkiego wprowadzenia do obrotu452. 

steganografia

Obok  technik  służących  do  utajniania  treści  komunikacji,  istnieją  też  metody  ukrywania 

samego  faktu  jej  istnienia453.  Steganografia  sięga  swoimi  korzeniami  czasów  starożytnej  Grecji. 

Herodot  relacjonuje w  Dziejach,  iż  Demaratos, Grek mieszkający w Sparcie,  chcąc ostrzec swych 

rodaków o ataku szykowanym przez Kserksesa, „wziął podwójną tabliczkę, zeskrobał z niej wosk, a 

następnie na drzewie tabliczki wypisał zamiar króla; uczyniwszy to, polał znowu litery woskiem, aby 

niosącemu próżną tabliczkę nie przyczyniła jakiego kłopotu ze strony straży strzegącej drogi. Kiedy 

tabliczka istotnie dotarła do Lacedemonu, nie mogli Lacedemończycy zgadnąć, co ona oznacza, aż 

(jak słyszę), córka Kleomenesa, a żona Leonidasa, Gorgo, jedyna ich pouczyła. Ona to po namyśle 

kazała im zeskrobać wosk, mówiąc że odnajdą litery na drzewie. Usłuchali, znaleźli i odczytali, a  

następnie dali znać reszcie Hellenów”454. 

podmiana najmniej znaczących bitów

Współcześnie  efekt  ukrycia  wiadomości,  w  innej  nie  wzbudzającej  podejrzeń  przesyłce 

uzyskuje  się  wykorzystując  technologie  komputerowe.  Dla  przykładu,  popularne  metody  zapisu 

449 B.  Schneier,  Kryptografia...,, s.  197.  Istnieją  także  bardziej  złożone  protokoły  anonimowych  płatności, 
pozwalające na ustalanie nie tylko tego, która ze stron transakcji jest oszustem (jak w powyższym przypadku), 
ale także jej danych osobowych. Ibid., s. 198-200.
450 Poza  Internetem jest  ona  wykorzystywana  w systemach  płatności  obsługujących  karty  chipowe  Octopus 
(Hong  Kong)  Ezlink (Singapur)  i  Interac  (Kanada).  Licencjobiorcami  systemu  D.  Chauma  są  także  banki 
DeutscheBank AG, Credit  Suisse oraz  Bank Austria.  T.  Targosz,  Pieniądz elektroniczny,  [w:]  P.  Podorecki 
(red.), Prawo Internetu, Warszawa 2004, s. 291.
451 Ponieważ cyfrowa gotówka jest pewnego rodzaju informacją, może być ona przesyłana pocztą elektroniczną 
(w tym także  przez  anonimowe remailery).  W najdoskonalszym z  obecnie  znanych systemów tego rodzaju  
(realizującym wszystkie wymogi stawiane przez Okamoto i Ohtę), całkowita wielkość płatności wynosi ok. 20 
KB, zaś cały protokół można zrealizować w ciągu kilku sekund. B. Schneier, Kryptografia..., s.  203.
452 Jak żartobliwie stwierdza K. Kelly, jedyną przewagą tradycyjnej gotówki, nad jej cyfrowym odpowiednikiem, 
jest to, iż przy użyciu tej ostatniej nie jest możliwe rzucanie monetą.  Id., Out of Control. The New Biology of  
Machines,  Social  Systems,  and  the  Economic  World,  New  York:  Perseus  Books  1995,  cytat  za  wersją 
elektroniczną dostępną na stronie http://www.kk.org/outofcontorl/, brak paginacji. Zob. też, K. L. Macintosh, 
The New Money, “Berkeley Technology Law Journal” 14 (1999), s. 659 i n. oraz Id., How to Encourage Global  
Electronic  Commerce:  The  Case  For  Private  Currencies  on  the  Internet,  „Harvard  Journal  of  Law  and 
Technology” 11 (1998), s. 733-796.
453 D. E. Denning, op. cit., s. 355-359.
454 Herodot, Dzieje, ks. VIII, 8-9, tłum. S. Hammer, Warszawa 1959.
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obrazów  cyfrowych  charakteryzują  się  nadmiarowością  informacji  wizualnej455,  którą  można 

wykorzystać  do  ukrycia  w grafice  dodatkowych  danych,  poprzez  podmianę  najmniej  znaczących 

bitów  (least  significant  bit).  Standardowo  w  „czarno-białych”  zdjęciach  występuje  256  odcieni 

szarości, z których ludzkie oko jest w stanie dostrzec jedynie 64. Podmieniając za pomocą specjalnego 

oprogramowania  jeden  bit  w  każdym  1  bajtowym  pikselu  (tj.  najmniejszym  elemencie 

dwuwymiarowej  grafiki),  jesteśmy  w  stanie  niepostrzeżenie  ukryć  w  zdjęciu  inny,  osiem  razy 

mniejszy (1 bajt to 8 bitów) plik (np. tekstowy). Dzięki zastosowaniu tej metody dostęp do ukrytych w 

danym zdjęciu informacji będzie miała wyłącznie osoba, która została poinformowana o fakcie ich 

istnienia  i  która  dysponuje  odpowiednim  oprogramowaniem  oraz  hasłem  dostępowym 

umożliwiającym ich wydobycie z nośnika (dla pozostałych osób zdjęcie to będzie zwykłym plikiem 

graficznym). 

Społeczne konsekwencje powszechnego dostępu do systemów PET

                                       Każdy przedmiot odpowiednio trzymany jest bronią

A. DiFranco, My IQ

reakcje na systemy PET

Rzecznicy  nieograniczonych  praw  obywatelskich  (civil  libertarians)  przyjęli  Privacy 

Enhancing  Technologies  z  entuzjazmem,  dopatrując  się  wręcz  w  nich „edukacyjnego  pakietu 

przeciwdziałania ludobójstwom”456. Ich zdaniem systemy PET pełnią dziś rolę podobną do tej, jaką w 

zamierzeniach  amerykańskich  Ojców Założycieli  miała  spełniać  Druga  Poprawka  do  Konstytucji 

USA457.  W początkach  istnienia Stanów Zjednoczonych groźba zbrojnej rewolty obywateli  mogła 

stanowić realną gwarancję nienaruszalności fundamentalnych zasad ustrojowych. W XX w. na skutek 

powstania olbrzymiej dysproporcji siły między wojskami rządowymi, a obywatelską milicją przestała 

ona odgrywać istotną rolę. Jak jednak stwierdza D. D. Friedman “nieograniczony dostęp do silnej 

455 Większość standardów graficznych zapewnia znacznie większą rozdzielczość skali kolorów, niż wynika to z 
możliwości percepcyjnych ludzkiego oka. B. Schneier, Kryptografia..., s. 37.
456 N.  Stephenson,  Cryptonomicon,  Warszawa  2001,  s.  310  i  n. (w  oryginale  Holocaust  Education  and 
Avoidance Pod). Do P. Zimmermanna, twórcy najpopularniejszego obecnie systemu PET, darmowego programu 
kryptograficznego  PGP od  wielu  lat  napływają  listy  z  całego  świata,  w  których  obrońcy  praw  człowieka 
dziękują mu za stworzenie aplikacji stanowiącej „ostatnią linię obrony przed tyrańskimi rządami”. Jak czytamy 
w jednym z nich, “członkowie Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos [z Gwatemali] 
co wieczór szyfrują przy pomocy PGP całą swoją bazę danych, by mieć pewność, że jeśli w nocy ich siedzibę 
zaatakują szwadrony śmierci, ich akta nie wpadną w ręce oprawców. Ponieważ zawierają one nazwiska i adresy  
osób będących świadkami przerażających aktów okrucieństwa, ich poufność jest dla nas niezwykle istotna. O ile  
nam  wiadomo,  żadna  informacja  nie  wyciekła  jeszcze  z  naszego  systemu.”  Cytat  za  stroną 
http://www.philzimmermann.com/EN/letters/index.html, zob. też. S. Singh, op. cit., s. 323. Szerzej na ten temat 
w G.  Gordon,  Breaking  the  Code:  What  Encryption  Means  For  the  First  Amendment  and Human  Rights, 
“Columbia Human Rights Law Review” 32 (2001), s. 477-515.
457 R. E. Shalhope,  The Ideological Origins of the Second Amendment, „The Journal of American History” 69 
(1982), s. 599-614.  Zob. też W. Sokolewicz,  Prawo do posiadania i noszenia broni, [w:] L. Pastusiak (red.), 
Prawa człowieka w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 1985, s. 278-279.
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kryptografii stanowi współczesny ekwiwalent powszechnego dostępu do broni. Jeśli w XXI w. dojdzie 

do konfliktu między rządem, a obywatelami, rozegra się on nie przy użyciu bomb, czy karabinów lecz 

idei. Silna kryptografia sprawi zaś, iż nawet jeśli wolność słowa przestanie być chroniona przez prawa 

uchwalane przez Kongres, będzie nadal korzystać z ochrony nadanej jej przez nienaruszalne prawa 

matematyki”458.

Już obecnie kryptograficzne techniki anonimizacji zapewniają milionom osób żyjącym pod 

rządami  autorytarnych  reżimów dostęp  do  zasobów,  które  lokalni  dostawcy  usług  internetowych 

blokują na żądanie władz459. Programy takie jak  Tor, pozwalają obywatelom państw cenzurujących 

Internet  na omijanie systemów filtrujących pozbawiających ich prawa do swobodnego dostępu do 

informacji.  Ten  sam  mechanizm  może  być  też  wykorzystywany  przez  mieszkańców  krajów 

demokratycznych,  obawiających  się  nie  władz,  lecz  reakcji  swoich  sąsiadów,  pracodawców, 

znajomych  czy  rodziny  na  ujawnienie  ich  nietypowych  poglądów  politycznych,  preferencji 

seksualnych,  zainteresowań,  hobby  itp.460.  Powszechny  dostęp  do  silnej  kryptografii  pozwala  na 

tworzenie w kryptoprzestrzeni wirtualnych społeczności, w których każdy może oddawać się swym 

pasjom nie narażając się na zdemaskowanie461. Wraz z wzrastaniem mocy obliczeniowych domowych 

komputerów,  cyfrowe  habitaty,  umożliwią  ich  użytkownikom  nie  tylko  wymianę  listów 

elektronicznych,  ale  także nawiązywanie  szyfrowanych połączeń audiowizualnych,  nadających ich 

wirtualnym spotkaniom coraz bardziej osobisty wymiar462.

Dla  przedstawicieli  organów ścigania  pozytywne konsekwencje  powszechnego dostępu do 

systemów PET nie są jednak już tak oczywiste463.  Ten sam mechanizm, który umożliwia osobom 

zagrożonym prześladowaniami rasowymi nawiązanie anonimowego kontaktu z organizacjami praw 

458 Cybersnoops,  „Uncommon  Konowledge”  21-10-1997,  transkrypcja  debaty  telewizyjnej  pomiędzy  D.  D. 
Friedmanem a E. Meese dostępna na stronie http://www.hoover.org/multimedia/uk/3420596.html
459 J. Zittrain, B. Edelman, Documentation of Internet Filtering Worldwide, The Berkman Centre for Internet & 
Society Harvard Law School, http://cyber.law.harvad.edu/filtering/
460 Jak podkreśla A. M. Froomkin, możliwość ukrycia tożsamości  zachęca  jednostki  do podjęcia swobodnej  
dyskusji  na  tematy,  które  w  innych  warunkach  uznałyby  one  za  zbyt  intymne,  bolesne,  wstydliwe  czy 
niebezpieczne. Tego rodzaju „ujawnienie się” (outing), niesie za sobą nie tylko korzyści jednostkowe, ale może 
także przynieść pozytywne efekty społeczne. Dla przykładu, skuteczność zwalczania chorób zakaźnych jest w 
dużej mierze uzależniona od otwartego obiegu informacji na ich temat. Stąd też, tak wiele stron, wortali czy  
internetowych  list  dyskusyjnych  poświęconych  jest  profilaktyce  i  leczeniu  infekcji.  Jednak  zwłaszcza  w 
przypadku chorób powszechnie uważanych za wstydliwe, bądź też wywołujących u chorych obawy o poddanie 
ich ostracyzmowi czy społecznej stygmatyzacji,  możliwość identyfikacji osób zarażonych bądź zagrożonych 
infekcją  może  wpłynąć  niekorzystnie  na  ich  skłonność  do  ujawnienia  swej  choroby  czy  poszukiwania 
odpowiedzi  na  nurtujące  je  wątpliwości.  Z tego  rodzaju  dylematami  mają  też  do czynienia  niektóre  ofiary  
przestępstw, a zwłaszcza gwałtów i przemocy domowej. Istotne znaczenie ma tu również postępujące zjawisko 
agregacji  i  analizy  danych  internetowych,  w  tych  permanentne  archiwizowanie  dyskusji  na  grupach 
dyskusyjnych. Świadomość, iż po każdej z naszych wypowiedzi sieciowej pozostaje trwały ślad, który może być 
odczytany  nawet  wiele  lat  później,  może  powstrzymać  wiele  osób  przed  ogłaszaniem  pewnego  rodzaju 
informacji. Id., Flood…,brak paginacji. 
461 Jak  żartobliwie  stwierdza  T.  C.  May,  dzięki  systemowi  anonimowych  remailerów  nikt  nie  powstrzyma 
muzułmanina przed uczestnictwem w dyskusjach prowadzonych na liście alt.wanted.moslem.gay, tak jak i nikt 
nie powstrzyma mieszkańca ultraliberalnego pod względem obyczajowym San Francisco przed ujawnieniem 
swych prawicowych  poglądów na  grupie  alt.ultra-conservatives.crazies-with-guns.  Id., Crypto  Anarchy  and 
Virtual Communities, [w:] P. Ludlow (red.), op. cit., s. 69.
462 C. Morningstar, F. R. Farmer, Habitat: Report from an Online Community, [w:], J. Frankel (red.) op. cit., s. 
171-220.
463 Zob. zwł. D. E. Denning, The Future of Cryptography, [w:] P. Ludlow (red.), op. cit., s. 85-101.
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człowieka,  pozwala  bowiem  członkom  neonazistowskich  bojówek  na  prowadzenie  swobodnych 

dyskusji nad “ostatecznym rozwiązaniem problemu żydowskiego”464. Technikę, dzięki której osoby 

maltretowane mogą szukać pomocy prawnej czy psychologicznej nie narażając się na zemstę swego 

oprawcy465,  pedofile  wykorzystują  do  anonimowego  rozsyłania  pornografii  dziecięcej466.  Stąd  też, 

zdaniem części komentatorów, silna prywatność nie powinna być traktowana jako samoistna wartość. 

Privacy Enhancing Technologies mogą bowiem posłużyć zarówno dla ochrony praw jednostki, jak i 

dla ochrony tych, którzy te prawa naruszają. Jak podkreśla D. Brin, selektywne ujawnianie informacji 

na  własny  temat  jest  podstawowym  narzędziem  przestępców  i  nadużywających  uprawnień 

przedstawicieli władz publicznych. Pierwsi w celu uniemożliwienia identyfikacji skrywają swe twarze 

za maskami, by nie pozostawić na miejscu zdarzenia odcisków palców noszą rękawiczki, korzystają z 

niezarejestrowanej  broni,  zacierają  ślady  przestępstwa,  etc. Drudzy ukrywają  się  przed  wzrokiem 

opinii  publicznej  w  zaciszach  gabinetów,  zasłaniają  swoje  działania  tajemnicą  służbową, 

skomplikowanymi  przepisami  proceduralnymi,  czy  o  ironio, ochroną  danych  osobowych467. 

Powszechny  dostęp  do  Privacy  Enhancing  Technologies  stwarza  obu  grupom  nowe  możliwości.  

Szyfrowanie danych może wszak posłużyć zarówno do dokonania przestępstwa468, jak i ukrycia faktu 

prowadzenia sprzecznej z prawem działalności469. 

wykorzystywanie systemów PET przez kryminalistów

464 Zob. np. dział poświęcony technikom kryptograficznym Privacy, Network Security & Encryption  na stronach 
rasistowskiego forum dyskusyjnego Stormfront White Nationalist Community, http://www.stormfront.org/forum/
465 W 1995 r.  brytyjska policja przeprowadziła  mini-kampanię informacyjną  zachęcającą  osoby dysponujące 
wiedzą  na  temat  popełnionych  lub  planowanych  przestępstw  do  podzielenia  się  nią  za  pośrednictwem 
anonimowych remailerów, Super Informant Highway Set Up on the Internet: Police Open Route for Anonymous  
Electronic Mail, „The Independent” 13-05-1995.
466 Pornographers on Internet Skilled at Covering Tracts: Network Impossible to Censor, “The Independent” 27-
07-1995.
467 D. Brin, op. cit., s. 215 i n. 
468 W czerwcu 2006 r. światowe media obiegła informacja o nowym wirusie wykorzystywanym do szantażu 
elektronicznego. Wirus Win32.Gpcode.ae szyfruje 260 bitowym kluczem publicznym RSA dane użytkownika, 
po  czym  wyświetla  na  ekranie  zainfekowanego  komputera  żądanie  zapłaty  za  udostępnienie  klucza 
deszyfrującego (some files  are  coded by RSA method.  To buy decoder  mail  k47674@mail.ru with subject:  
REPLY). Z. Domaszkiewicz, E-gangi kradną w Internecie, “Gazeta Wyborcza” 18-06-2006.
469 Przede  wszystkim dla ochrony komunikacji  prowadzonej  przez  przestępców,  oraz  utajniania  zapisów  o  
charakterze  księgowym. Możliwe są jednak także znacznie  groźniejsze zastosowania.  Dla przykładu S.  von 
Soloms i D. Naccache przedstawiają taki oto scenariusz  „przestępstwa doskonałego” – przestępca porywa dla 
okupu  dziecko,  jednak  z  zamiast  zwrócić  się  z  żądaniem  wypłaty  określonej  sumy  do  rodziców  ofiary, 
przygotowuje 10000 anonimowych przekazów pieniężnych na sumę 100 USD każdy. Następnie, korzystając z 
opracowanego  przez  D.  Chauma  protokołu  ślepych  podpisów  cyfrowych  zaciemnia  treść  wszystkich 
stworzonych  przez  siebie  przekazów  i  wysyła  je  za  pośrednictwem  łańcucha  anonimowych  serwerów 
przeadresowania  poczty  do  odpowiednich  władz  publicznych,  domagając  się  spełnienia  dwóch  żądań:  1) 
przekazy mają zostać podpisane elektronicznie przez wskazany bank (celem potwierdzenia ich autentyczności),  
2) treść wszystkich przekazów ma zostać opublikowana w jednym z popularnych ogólnokrajowych dzienników. 
Jeśli władze zdecydują się na spełnienie żądań porywacza, a) będzie on mógł zeskanować treść wydrukowanych  
przez  gazetę  przekazów,  b)  przy  pomocy  programu  do  optycznego  rozpoznawania  znaków  (tzw.  OCR) 
przetworzyć zeskanowane obrazy na pliki tekstowe, c) zdjąć z nich zaciemnienie, d) zacząć wydawać otrzymane 
przekazy  pieniężne  bez  obawy,  iż  zostanie  zidentyfikowany.  Id., On Blind  Signatures  and Perfect  Crimes, 
„Computers & Security” 11 (1992), s. 581-583.
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Z danych ujawnianych co roku przez FBI wynika, iż liczba amerykańskich spraw, w których 

przestępcy  stosują  kryptografię  celem  zatajenia  pewnych  informacji  stale  wzrasta470.  Zjawisko  to 

obserwowano już z początkiem XX w., a więc jeszcze przed erą komputerów osobistych, wówczas  

jednak do szyfrowania informacji wykorzystywano przede wszystkim proste szyfry podstawieniowe, 

które  bardzo  łatwo  poddają  się  kryptoanalizie471.  Upowszechnienie  komputerów  klasy  PC  oraz 

narodziny kryptografii asymetrycznej radykalnie odmieniły tą sytuację. Obecnie łamaniem szyfrów 

nie zajmują się uzdolnieni matematycznie śledczy lecz superkomputery, których koszta eksploatacji  

sięgają dziesiątków tysięcy dolarów miesięcznie. Wprawdzie w większości przypadków, w których 

organa ścigania spotkały się z próbą szyfrowania danych udało się uzyskać dostęp do jawnej treści  

szyfrogramu, ale stało się to możliwe dzięki temu, iż podejrzani korzystali z archaicznych systemów 

kryptograficznych472, używali oprogramowania zawierającego błędy ułatwiające kryptoanalizę473, nie 

przestrzegali podstawowych zasad bezpieczeństwa474, bądź też sami ujawnili odpowiednim służbom 

hasła zabezpieczające dostęp do klucza kryptograficznego w zamian za złagodzenie kary.  Wraz z  

rozwojem  programów  kryptograficznych  o  otwartym  kodzie  źródłowym  (co  ułatwia  audyt 

bezpieczeństwa, eliminowanie błędów programistycznych, wyszukiwanie zapadni pozwalających na 

łatwy  dostęp  do  zaszyfrowanych  danych,  itp.475),  wzrastaniem  mocy  obliczeniowej  domowych 

komputerów, umożliwiających ich użytkownikom szyfrowanie danych przy użyciu coraz dłuższych 

470 D. E. Denning, W. E. Baugh, Jr., Hiding Crimes in Cyberspace, [w:] P. Ludlow (red.), op. cit., s. 115 –142.
471 Warto  przy  tej  okazji  przypomnieć  osobę E.  S.  Friedman  (1892-1980),  kryptoanalityczki  amerykańskiej 
Straży Przybrzeżnej, która odszyfrowawszy w ciągu 3 lat przeszło 12 000 depesz przesyłanych przez załogi  
statków  przemytniczych,  doprowadziła  do  rozbicia  Consolidated  Exporters  Company,  największej  i 
najprężniejszej  organizacji  przemytników alkoholu w czasach prohibicji.  Zob. D. Kahn,  op. cit.,  s. 945-959. 
Okazjonalnie sekcja kryptoanalizy FBI (Cryptanalitical  and Translation Section of the Technical  Evaluation 
Unit)  spotykała  się  ze  znacznie  bardziej  wymyślnymi  systemami  szyfrowania.  Dla  przykładu,  jedna  ze 
zorganizowanych grup przestępczych z zachodniego wybrzeża  Stanów Zjednoczonych komunikowała się  ze 
sobą wysyłając do wybranej pralni w Las Vegas koszule. Opracowany przez nią kod opierał się na ich liczbie, 
kolorze, rozmiarze, kształcie i ilości guzików. Zob. J. Bamford, op. cit., s. 472.
472 W  kwietniu  2006  r.  włoska  policja  schwytała  ukrywającego  się  od  przeszło  40  lat  naczelnego  bossa 
sycylijskiej mafii B. Provenzano, wraz z nim do aresztu trafiło kilku innych członków dowodzonej przez niego 
grupy przestępczej.  Ich  identyfikacja  stała  się  możliwa dzięki  odszyfrowaniu  notatek Provenzano,  który dla 
ochrony  ich  jawnej  treści  wykorzystywał  prosty  szyfr  podstawieniowy  Juliusza  Cezara.  R.  Lorenzi,  Mafia 
Boss’s Encrypted Messages Deciphered, “Discovery News” 17-04-2006.
473 Tak  np.  stało  się  w  śledztwie  przeciwko  członkom  jednej  z  holenderskich  zorganizowanych  grup 
przestępczych, którzy na twardych dyskach swych komputerów przenośnych przechowywali zaszyfrowaną listę 
numerów  rejestracyjnych  samochodów  używanych  przez  tajne  patrole  policji.  Śledczym  udało  się  uzyskać 
dostęp  do  tych  danych  dzięki  odnalezieniu  luk  w  programie  kryptograficznym  wykorzystanym  przez 
przestępców. D. E. Denning, W. E. Baugh, op. cit., s. 123.
474 Jedną z podstawowych zasad ochrony danych komputerowych jest wymóg, by hasło chroniące dostęp do 
poufnych informacji nie było wyrazem możliwym do znalezienia w słowniku, wielu przestępców je ignoruje, dla 
przykładu jeden z członków nowojorskiej mafii powiązanej z rodziną Gambino chronił dostęp do informacji na  
temat nielegalnych zakładów na sumę 10 milionów USD hasłem będącym imieniem jego matki. Ibid., s. 131.
475 Analiza kodu źródłowego, jest uważana za najlepsze zabezpieczenie przed tzw. kleptografią (cryptovirology), 
czyli  celowym osłabieniem systemu kryptograficznego dla ułatwienia dostępu do jawnej treści  szyfrogramu. 
Kleptografia  stała  się  przedmiotem  publicznej  debaty  w  USA  po  ujawnieniu  projektu  Clipper,  systemu 
szyfrowania  opartego  na  obowiązkowym  deponowaniu  kluczy,  który  miał  zagwarantować  uprawnionym 
organom śledczym natychmiastowy dostęp do zaszyfrowanych danych. A. Young, M. Yung, The Dark Side of  
Black-Box Cryptography,  or Should We Trust  Capstone?, “Crypto’96.  Lecture  Notes  in Computer  Science” 
1996, s. 1109-1139. Zob. też materiały zgromadzone na stronie internetowej http://www.cryptovirology.com.
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kluczy kryptograficznych, oraz szerszym dostępem do wiedzy na temat protokołów bezpieczeństwa,  

liczba zakończonych sukcesem prób łamania szyfrów będzie spadać476.  

systemy PET a legalny podsłuch

Zdaniem L. Freeha, szczególnie niebezpieczną konsekwencją upowszechnienia się systemów 

PET,  jest  radykalne  ograniczenie  skuteczności  stosowania  legalnego  podsłuchu  (zarówno 

prowadzonego w ramach działań operacyjno-rozpoznawczych, jaki i w postępowaniach karnych)477. 

W  1994  r.  dyrektor  amerykańskiego  Federalnego  Biura  Śledczego  ujawnił,  iż  stosowanie  silnej 

kryptografii  przez  osoby  podejrzane  o  prowadzenie  działalności  przestępczej  uniemożliwiło 

amerykańskim organom ścigania  wykonanie  kilkuset  sądowych  nakazów podsłuchu478.  Za  sprawą 

systemów PET, miliony dolarów wydawane co roku przez władze wielu państw na systemy nasłuchu 

elektronicznego przestają  przynosić  oczekiwane efekty.  Z  uwagi  na  brak  możliwości  skutecznego 

cenzurowania Internetu, będącego głównym kanałem dystrybucyjnym systemów PET, powstrzymanie 

ich  upowszechnienia,  jest  praktycznie  niewykonalne479.  Konstatacja  ta  doprowadziła  wielu 

przedstawicieli  organów  ścigania  do  przekonania,  iż  grozi  nam  infokalipsa,  w  której  kartele 

narkotykowe, terroryści, mafia i pedofile prowadzą swą działalność w sposób całkowicie bezkarny, 

ukrywając się w  kryptoprzestrzeni za niemożliwymi do złamania szyframi480. Jak zauważył jeden z 

ekspertów rządu USA do spraw bezpieczeństwa narodowego, „zezwalając na powszechny dostęp do 

silnej  kryptografii  zyskujemy  możliwość  zapewnienia  każdemu  stuprocentowej  prywatności,  jeśli  

jednak z niej skorzystamy nasze społeczeństwo może nie przetrwać”481.

środowisko cypherpunks

Kasandryczny  ton  tej  wypowiedzi  łatwiej  jest  zrozumieć,  jeśli  analizując  konsekwencje 

upowszechnienia  systemów  PET  uwzględnimy  poglądy  środowiska  cypherpunks482. Jego 

476 Szczególną  łatwość  w  przyswajaniu  sobie  tego  rodzaju  informacji  mają  dzieci  od  najmłodszych  lat 
korzystające  z  komputerów  osobistych  i  Internetu.  Dla  przykładu,  kryptoanalitkom  z  FBI  pomimo 
kilkunastomiesięcznych  wysiłków  nie  udało  się  odszyfrować  elektronicznego  datownika  jedenastolatka. 
(Chłopiec  popełnił  samobójstwo,  zaś  jego  matka  podejrzewała,  iż  w zapisanym na  tym urządzeniu  plikach  
znajdują się informacje na temat osoby, która molestowała go seksualnie). D. E. Denning, W. E. Baugh, op. cit., 
s. 123.
477 L. Freeh, Impact of Encryption on Law Enforcement and Public Safety, wystąpienie przed Senate Committee 
on Commerce, Science, and Transportation, 19-03-1997.
478 W. Diffie, S. Landau, op. cit., s. 195. 
479 Fakt ten nie przeszkodził jednak władzom wielu krajów (w tym USA) w podejmowaniu prób ograniczenia 
dostępu  do silnej  kryptografii  będącej  podstawowym komponentem większości  systemów PET.  Zob.  np.  J. 
Shearer,  P. Gutmann,  Government,  Cryptography and the Right to Privacy,  „Journal  of Universal  Computer 
Science” 3 (1996), s. 113 i n; J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, op. cit., s. 254-258.   
480 Zob.  np.  D.E.  Denning,  The  Future…,  passim.  Autorem  terminu  „infokalipsa”  jest  T.  C.  May,  The 
Cyphernomicon:  Cypherpunks  FAQ and More,  Version  0.666,  1994,  dokument  elektroniczny dostępny pod 
adresem http://miniurl.pl/cypher, punkt 8.3.4., brak paginacji.
481 D. Parker,  Crypto and Avoidance of Business Information Anarchy,  wystąpienie na ACM Conference on 
Computer and Communication Security, listopad 1993, cytat za S. Levy, Rewolucja…., s. 229. 
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przedstawiciele483,  inspirowani  w równym stopniu powieściami  z  nurtu  hard science  fiction484,  co 

rozprawami  naukowymi  wolnorynkowych  ekonomistów485,  analizując  zjawisko  coraz 

powszechniejszego  dostępu  do  silnej  kryptografii486 rozwinęli  oryginalną  koncepcję 

kryptoanarchizmu487. Jak twierdzą, jest to „anarchia nowego i podniecającego rodzaju”488, opierająca 

się  nie  na  XIX-wiecznych teoriach  Proudhona,  Kroptkina,  czy  Tuckera,  lecz  na  fundamentalnym 

założeniu  współczesnej  kryptografii,  zgodnie  z  którym  stałe  zwiększanie  mocy  obliczeniowej 

komputerów w znacznie większym stopniu sprzyja osobom szyfrującym dane, niż tym które te szyfry 

łamią. „Dysponując komputerem za [kilkaset] dolarów możesz stworzyć szyfr, którego wart [miliony 

482 Autorką terminu „cypherpunks” jest J. Milhon, dziennikarka pisma Mondo 2000, która podczas pierwszego 
spotkania  tej  grupy,  po  wysłuchaniu  kilku  płomiennych  manifestów wzywających  do  obalenia  państwa  za 
pomocą wyższej matematyki, z rozbawieniem stwierdziła, „jesteście bandą szyfropunków”. Nazwa ta została 
przyjęta przez uczestników spotkania z entuzjazmem, lecz nie ze względu na skojarzenie z subkulturą punk (jak 
stwierdza jeden z czołowych przedstawicieli tego środowiska „nie jesteśmy zbytnio punkowi”), a nawiązanie do 
popularnego  nurtu  literatury  science  fiction poświęconego  społeczno-politycznym  konsekwencjom 
nowoczesnych technologii informacyjnych - cyberpunk. Zob. S. Levy, Rewolucja..., s. 216 i n. oraz T. C. May, 
The Cyphernomicon..., punkt 2.4.10, brak paginacji.
483 Nieformalna grupa skupiona wokół internetowej listy dyskusyjnej  cypherpunks@toad.com. W latach 1991-
2001 zapisało  się na nią przeszło 1500 osób z całego świata (w tym także z Polski), jednakże ton prowadzonym 
na  niej  dyskusjom  nadawali  przede  wszystkim  pracownicy  naukowi  University  of  California  w  Berkeley,  
Massachusetts  Institute  of  Technology  oraz  informatycy  i  specjaliści  od  bezpieczeństwa  systemów 
teleinformatycznych zatrudnieni w największych firmach IT kalifornijskiej Doliny Krzemowej. Do najbardziej 
znanych przedstawicieli tego środowiska należą T. C. May - główny fizyk firmy Intel (największego na świecie 
producenta  mikroprocesorów),  zdobywca prestiżowej  nagrody W. R.  G Bakera,  zwanej  potocznie  „Noblem 
informatyków”,  autor  The Crypto  Anarchist  Manifesto (1988),  twórca  techniki  steganograficznej  opartej  na 
podmianie najmniej znaczących bitów, a według Computer Emergency Response Team (http://www.cert.org) 
jeden z „dziesięciu najbardziej niebezpiecznych hackerów” w USA; J. Gilmore - informatyk, założyciel firmy 
Sun Microsystems, fundator i członek zarządu Electronic Frontier Foundation (http://www.eff.org); W. Diffie –  
jeden z najwybitniejszych kryptologów XX w., współtwórca kryptografii asymetrycznej; D. Chaum – profesor  
informatyki University of California w Berkeley, przewodniczący  International Association of Cryptographic  
Research (http://www.icar.org), twórca wielu oryginalnych algorytmów kryptograficznych, w tym anonimowej 
cyfrowej  gotówki;  M.  Blaze  –  profesor  informatyki  University  of  Pennsylvania,  który  zasłynął  za  sprawą 
złamania systemu obligatoryjnego deponowania kluczy kryptograficznych opracowanego przez  amerykańską 
National Security Agency; E. Hughes – doktorant Wydziału Matematyki University of California w Berkeley,  
asystent D. Chauma, autor A Cypherpunk’s Manifesto (1992).  
484 Nurt fantastyki przykładający szczególną uwagę do jej naukowej wiarygodności. Autorami wielu powieści 
hard science fiction są czynni bądź emerytowani profesorowie wyższych uczelni. Dla idei rozwiniętych przez 
środowisko cypherunks szczególne znaczenie miały przede wszystkim dzieła V. Vinge (True Names,Tor Books 
1981), J. Brunnera (The Shockwave Rider, Del Rey 1984), O. S. Carda (Ender’s Game, Tor Books 1985) B. 
Sterlinga (Islands in the Net, Ace Books 1988), oraz N. Stephensona (m.in.  Snowcrash, Spectra Books 1992; 
Cryptonimocon, Avon Books 1999) .
485 Szczególnie istotne okazały się w tym kontekście prace D. D. Friedmana - m.in. The Machinery of Freedom.  
Guide to a Radical Capitalism, II wyd., La Salle, Illinois: Open Court 1989; R. Hansona - m.in. Can Wiretaps  
Remain Cost-Effective?,  [w:]  D.  Banisar,  M. Rotenberg (red.),  The Third CPSR Cryptography and Privacy  
Conference Sourcebook, Palo Alto, California: Computer Professionals For Social Responsibility 1993, s. 357-
363 oraz B. L. Bensona - m.in. The Enterprise of Law. Justice Without the State, San Francisco: Pacific Research 
Institute for Public Policy, 1990.
486 Do czego zresztą wydatnie się przyczynili. Znaczna część z opisywanych w pracy systemów PET została 
stworzona, udoskonalona lub spopularyzowana właśnie przez środowisko cypherpunks, w szczególności dotyczy 
to programu PGP, anonimowych remailerów pierwszego i drugiego stopnia, steganografii opartej na podmianie 
najmniej znaczących bitów oraz systemu Tor. 
487 Zob. zwłaszcza materiały zgromadzone w P. Ludlow (red.), op. cit., s. 61-142, oraz T.C. May, True Nyms..., 
[w:] J. Frankel (red.), op. cit., s. 35-86. Idee rozwinięte przez środowisko cypherpunks są przedmiotem licznych 
opracowań  z  zakresu  różnych  dziedzin  wiedzy.  Wśród  publikacji  prawniczych  zob.  zwł.  A.  M.  Froomkin, 
Flood…, passim; D. D. Friedman,  Future...,  s. 31-53 oraz  Id., Privacy and Technology, [w:] E. F. Paul, F. D. 
Miller, Jr., J. Paul (red.) The Right to Privacy, Cambridge University Press 2000, s. 186-212.
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dolarów]  superkomputer  Cray,  nie  złamie  przez  [dziesięciolecia].  Za  parę  lat  powinno  być 

ekonomicznie wykonalne szyfrowanie w podobny sposób także komunikatów głosowych; wkrótce 

potem  pełnokolorowych,  cyfrowo  przetworzonych  obrazów  video.  Technika  pośle  do  lamusa 

podsłuch, ogólniej mówiąc, zniszczy ona całkowicie rządową kontrolę nad przepływem informacji”489.

systemy PET a ochrona własności intelektualnej

Zdaniem  cypherpunks pierwszą  wyraźnie  dostrzegalną  konsekwencją  upowszechnienia 

systemów  PET,  będzie  konieczność  dokonania  radykalnej  zmiany  w  sposobie  definiowania  i 

zabezpieczania własności  intelektualnej,  przemysłowej,  tajemnic handlowych,  itp.  Jak stwierdza w 

słynnym The Crypto Anarchist Manifesto najbardziej znany przedstawiciel tego środowiska T. C. May 

„podobnie jak technika drukarska zmniejszyła władzę średniowiecznych cechów oraz zmieniła całą 

strukturę władzy społecznej, tak też i silna kryptografia radykalnie zmieni naturę korporacji i rządowej 

ingerencji w transakcje gospodarcze. W połączeniu z wyłaniającymi się rynkami informatycznymi,  

kryptograficzna  anarchia  doprowadzi  do  stworzenia  płynnego  rynku  wszelkich  możliwych  do 

zapisania  w postaci  zerojedynkowej  wytworów umysłu  ludzkiego.  I  podobnie  jak  z  pozoru  mało 

znaczące wynalezienie drutu kolczastego pozwoliło grodzić wielkie rancza i farmy, zmieniając tym 

samym na zawsze  koncepcje  własności  ziemskiej  na  osadniczym Zachodzie,  tak  i  pozornie  mało 

znaczące  odkrycie  dokonane  w  ramach  tajemniczej  gałęzi  matematyki  przetnie  druty  kolczaste  

okalające własność intelektualną”490.

Dotychczasowe metody identyfikowania „złodziei informacji” opierały się bądź to na próbie 

ustalenia tożsamości  osób mających dostęp do ujawnionych danych,  bądź też na chwytaniu ich w 

momencie przekazywania zapłaty491. O ile wdrożenie anonimowej cyfrowej gotówki nie wpłynie w 

488 C. Hammill,  From Crossbows to Cryptography.  Techno-thwarting the State,  referat  wygłoszony podczas 
Future of Freedom Conference, Listopad 1987, cytat za polskim tłumaczeniem dostępnym na stronach serwisu 
http://www.libertarianizm.pl, brak paginacji.
489 Ibid., brak paginacji. 
490 T. C. May, The Crypto Anarchist Manifesto, [w:] P. Ludlow (red.),  op. cit., s. 62-63. Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, iż część środowiska cypherpunks starała się przyśpieszyć spełnienie tej prognozy. Grupa skrywająca 
się  pod  nazwą  Information  Liberation  Front,  korzystając  z  anonimowych  remailerów  rozpowszechniła  w 
Internecie cały szereg publikacji kryptograficznych objętych przez National Security Agency klauzulą tajności,  
poufną  dokumentację  kilkunastu  projektów  badawczych,  poradniki  dotyczące  łamania  zabezpieczeń 
komputerowych,  specyfikacje  technologiczne  urządzeń  telekomunikacyjnych  umożliwiające  ich 
dostosowywanie  do  własnych  potrzeb,  w  tym  instrukcje  klonowania  kilku  popularnych  modeli  telefonów 
komórkowych oraz kod źródłowy algorytmu szyfrującego RC4 stanowiący tajemnicę handlową firmy RSA Data 
Security, Inc. W sprawie opublikowania części z tych informacji amerykańskie organa ścigania prowadziły w 
drugiej połowie lat 1990. dochodzenie, ale nie doprowadziło ono do wykrycia sprawców.
491 W ten sposób został zidentyfikowany np. C. F. Salgado Jr., przestępca komputerowy o pseudonimie SMAK,  
który w 1996 r. złożył w Internecie ofertę sprzedaży 100 000 skradzionych numerów kart kredytowych. Na jego 
ogłoszenie odpowiedziało dwóch tajnych agentów FBI, którzy dokonali kontrolowanego zakupu kilkudziesięciu 
numerów, płacąc za nie anonimowym transferem Western Union (przekaz pieniężny możliwy do odebrania w 
dowolnej  placówce  firmy po  podaniu jednorazowego  hasła).  Ustaliwszy,  iż  nabyte  przez  nich  numery  kart  
kredytowych są  to  autentyczne,  agenci  ponownie  skontaktowali  się  z  przestępcą  celem dokonania dalszego 
zakupu.  Nie  spodziewając  się  policyjnej  prowokacji  Salgado  zgodził  się  na  spotkanie  na  lotnisku  w  San 
Francisco.  Został  zatrzymany mając przy sobie zaszyfrowany CD-ROM z numerami kart  kredytowych oraz 
powieść M. Puzo, Ostatni don. Hasłem dostępu do zaszyfrowanych danych były pierwsze litery każdego wyrazu 
z pierwszego paragrafu zamieszczonego na 128 stronie tej powieści. D. E. Denning, W. E. Baugh Jr., op. cit., s. 
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istotny sposób na możliwość stosowania pierwszej z nich, o tyle druga, w momencie upowszechnienia 

się  wynalazku D.  Chauma,  całkowicie  straci  na  znaczeniu.  Kryptograficzne  techniki  anonimizacji 

pozwalają bowiem nie tylko na poufne przekazanie danych, ale i podjęcie wynagrodzenia w sposób 

uniemożliwiający  identyfikację  odbiorcy  cyfrowej  gotówki.  Otwiera  to  drogę  do  gwałtownego 

rozwoju szpiegostwa (przemysłowego, handlowego, militarnego itp.) oraz prowadzonych na szeroką 

skalę  naruszeń  praw  własności  na  dobrach  niematerialnych.  Zdaniem  cypherpunks należy  wręcz 

spodziewać  się  powstania  całkowicie  nowego  obszaru  czarnego  rynku,  na  którym nie  będzie  się  

handlowało,  tak  jak  dotychczas,  narkotykami,  bronią  czy  np.  materiałami  radioaktywnymi,  lecz 

procesami technologicznymi, dokumentacją projektów badawczych, tajemnicami handlowymi, bazami 

danych osobowych,  itp.492.  Zapowiedzią  jego powstania  jest  umiarkowany sukces  eksperymentu o 

kryptonimie BlackNet. 

eksperyment BlackNet

W  1993  r.  niezidentyfikowana  osoba  korzystająca  z  serwerów  przeadresowania  poczty 

opublikowała w Internecie artykuł T. C. May’a o powstaniu przedsiębiorstwa BlackNet skupującego 

„tajemnice  przemysłowe,  procesy  technologiczne  (zwłaszcza  dotyczące  półprzewodników  i 

nanotechnologii), receptury leków, dane wywiadowcze oraz informacje na temat planowanych fuzji i  

przejęć”493.  Dla zapewnienia bezpieczeństwa obu stronom transakcji  miały one pozostać dla siebie 

całkowicie anonimowe. “Nasze położenie w przestrzeni fizycznej nie jest istotne. Liczy się jedynie 

miejsce  w  cyberprzestrzeni.  Nie  mamy  adresu  korespondencyjnego,  ale  możecie  się  z  nami 

skontaktować  wysyłając  za  pośrednictwem  serwerów  przeadresowania  poczty  wiadomość 

zaszyfrowaną załączonym niżej kluczem publicznym na jedną z kilku grup dyskusyjnych, które stale 

monitorujemy.  Pamiętajcie  o  podaniu  dokładnego  rodzaju  sprzedawanych  przez  Was  danych, 

wysokości  oczekiwanej  zapłaty  oraz,  rzecz  jasna,  o  specjalnym  kluczu  publicznym  (NIE  tym,  z 

którego korzystacie na co dzień), którym mielibyśmy zaszyfrować naszą ofertę. W oczekiwaniu na 

odpowiedź monitorujcie podane niżej adresy list dyskusyjnych”494. Gdyby strony porozumiały się co 

do  ceny,  sprzedający  mógł  odebrać  swą  zapłatę  na  jeden  z  kilku  oferowanych  przez  BlackNet 

sposobów, przelewem na konto w banku oferującym anonimowe lokaty, gotówką ukrytą w zwykłej  

przesyłce pocztowej,  bądź też w specjalnych  krypto-kredytach umożliwiających dokonanie zakupu 

118-119. 
492 T. C. May, Crypto Anarchy and…, s. 74.
493 Id.,  Introduction to  BlackNet,  [w:]  P.  Ludlow (red.)  High Noon on the Electronic  Frontier,  Cambridge: 
Massachusetts Institute of Technology Press 1996, s. 241. May stworzył nawet specjalny slogan reklamowy dla 
BlackNetu “Sokół:  Specyfikacja technologiczna bombowca B-2 na sprzedaż”.  Jeśli  wydaje się  on być mało 
atrakcyjny,  to  dlatego,  że  był  on  kierowany  do  bardzo  wąskiego  kręgu  odbiorców  –  pracowników 
przedsiębiorstwa Northrop Grumman, które na zlecenie amerykańskiej armii zaprojektowało i wyprodukowało 
szereg samolotów bojowych, w tym m.in. słynny bombowiec strategiczny  B-2 Spirit. W latach 1974-1977 w 
jednym z zakładów należących do tej firmy pracował C. J. Boyce, pseudonim Sokół (Falcon), skazany w 1978 r. 
na 40 lat więzienia za sprzedaż Związkowi Radzieckiemu planów tajnych amerykańskich satelit szpiegowskich. 
Ibid., s. 247.
494 Ibid., s. 242.
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innych informacji. Ku nieskrywanemu zadowoleniu May’a495 w następnych tygodniach na podane w 

ogłoszeniu  adresy  list  cypherpunks@toad.com,  alt.extropians,  alt.fan.david-sternlight napłynęło 

szereg  anonimowych  ofert  sprzedaży  tajnych  informacji  i  choć  do  żadnej  transakcji  nie  doszło, 

przedstawiciele  środowiska  cypherpunks  uznali  ten  eksperyment  za  dowód  słuszności  głoszonych 

przez  nich  tez496.  Ich  zdaniem,  przepisy  dotyczące  własności  intelektualnej,  systemy  patentowe, 

tajemnice  handlowe  i  przemysłowe,  restrykcje  eksportowe,  ochrona  informacji  niejawnych,  czy 

względy  bezpieczeństwa  narodowego  stanowią  relikt  ery  industrialnej,  nieprzystający  do 

rzeczywistości  społeczeństwa  informacyjnego,  w  którym  każda  informacja  może  być  przy 

minimalnych kosztach powielana i jednocześnie wykorzystywana przez nieograniczoną liczbę osób497. 

nielegalne banki danych

Pogląd ten, aczkolwiek już bez emfazy charakterystycznej dla wypowiedzi cypherpunks, zdaje 

się podzielać duża część policyjnych specjalistów od przestępczości komputerowej498. D. E. Denning i 

W.  E.  Baugh  Jr.  przewidują  możliwość  powstania  rozproszonych  po  całym  świcie  serwisów 

internetowych będących w rzeczywistości  „cyfrowymi dziuplami” (digital  dead drops),  w których 

będą  gromadzone  i  rozpowszechniane  informacje  „wyzwalane”  przez  infoanarchistów499. 

495 T. C. May, True Nyms..., s. 55 - 60.
496 O tym, iż wiele firm i instytucji poważnie potraktowało ofertę złożoną przez Maya może świadczyć fakt, iż  
Oak Ridge National Laboratory (państwowy instytut badawczy sponsorowany przez Departament Energii USA) 
oraz  niektóre z czołowych spółek technologicznych z Doliny Krzemowej wystosowały do swoich pracowników 
specjalne ostrzeżenia,  grożąc konsekwencjami prawnymi i  służbowymi osobom, które nawiążą  jakiekolwiek 
kontakty  z  BlackNet.  Zob.  Id., Untraceable  Digital  Cash,  Information  Markets,  and  BlackNet,  referat 
wygłoszony  podczas  The  7th Conference  on  Computers,  Freedom and  Privacy,  San  Francisco  11-03-1997, 
transkrypcja dostępna pod adresem http://www.privacyexchange.org/iss/confpro/cfpuntraceable.html
497 Id.,  True Nyms..., s. 55 - 60. Zob. też J. P. Barlow,  The Economy of Ideas. A Framework for Patents and  
Copyrights in the Digital Age, “Wired” Issue 2.03 oraz E. Moglen, Anarchism Triumphant: Free Software and  
the Death of Copyright, referat wygłoszony podczas Buchman International Conference on Law, Technology 
and  Information,  Tel  Aviv  University,  Maj  1999,  transkrypcja  dostępna  pod  adresem 
http://emoglen.law.columbia.edu/publications/anarchism.html,  tłumaczenie  w  języku  polskim 
http://www.miasik.net/articles/moglen.html.  
498 B. Grow, J. Bush, Hacker Hunters. An Elite Force Takes on the Dark Side of Computing, “Business Week”, 
30-05-2005. 
499 D.  E.  Denning,  W.  E.  Baugh  Jr.,  op.  cit.,  s.  132-134.  We  wrześniu  2005  r.  zespołowi  do  walki  z 
cyberprzestępczością  amerykańskiej  Secret  Service  udało  się  rozbić  grupę  przestępców  komputerowych 
skupionych  wokół  jednej  z  takich  „dziupli”.  Grupa  ShadowCrew.com  oferowała  swym współpracownikom 
anonimowy dostęp do internetowego forum dyskusyjnego, na którym prowadzono handel nielegalnie zdobytymi 
informacjami. Ukrywając się za systemem anonimowych serwerów proxy przeszło 3000 użytkowników forum 
mogło  bez  ujawniania  swej  tożsamości  składać  oferty  kupna-sprzedaży  szeregu  cennych  danych  (w  tym 
numerów  skradzionych  kart  kredytowych),  narkotyków,  a  nawet  wysokiej  klasy  urządzeń  drukarskich  do 
fałszowania  banknotów  i  dokumentów.  Płatności  dokonywano  za  pośrednictwem  systemu  e-gold  (zob. 
https://www.e-gold.com).  Celem  zapewnienia  stronom  transakcji  maksymalnego  bezpieczeństwa,  grupa 
wykształciła  własne  mechanizmy  audytu  i  egzekucji  należności  (np.  osoby,  które  nie  wywiązywały  się  z  
zobowiązań  były  natychmiast  demaskowane  i  stawały  się  obiektem zmasowanych  ataków  komputerowych 
pozostałych  użytkowników forum).  Grupę  udało  się  rozbić,  po  tym jak  agenci  Secrete  Service  schwytali  i 
skłonili  do  współpracy  jednego  z  założycieli  ShadowCrew.  Ponieważ  cieszył  się  on  dużym  zaufaniem 
pozostałych użytkowników forum zdołał  przekonać znaczną część z nich do łączenia się ze stroną grupy za 
pośrednictwem  specjalnie  spreparowanej  przez  agentów  Secrete  Service  wirtualnej  sieci  prywatnej,  która 
zamiast  ukrywać  ich dane  przekazywała  je  do komputera  agencji.  W ten  sposób udało  się  zebrać  dowody 
przeciwko przeszło 4000 osób z kilkunastu krajów (w tym Polski). O skali działalności grupy najlepiej świadczy 
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Przestrzegają oni, iż w przyszłości za sprawą steganografii, tego rodzaju nielegalne banki danych będą  

praktycznie  niemożliwe  do  wykrycia500.  Jako  kolejne  zagrożenie  dla  praw  własności  na  dobrach 

niematerialnych Denning i  Baugh  Jr.  wymieniają,  tzw.  sejfy  danych (data  havens)501,  tj.  serwery 

lokowane w krajach nie przewidujących żadnych ograniczeń,  co do gromadzenia i  obrotu danymi  

osobowymi  oraz  posiadających  bardzo  liberalne  przepisy  z  zakresu  prawa  autorskiego  i  praw 

pokrewnych.  Już  dziś  istnieje  szereg  firm  oferujących  tego  rodzaju  usługi,  w  większości  

zarejestrowanych  w  rajach  podatkowych  (np.  na  karaibskiej  wyspie  Anguilla,  gdzie  od  10  lat  

odbywają  się  doroczne  konferencje  International  Financial  Cryptography  Association502). 

Najsłynniejsza z nich HavenCo działała do niedawna na terenie samozwańczego księstwa Sealandii, 

betonowej platformy przeciwlotniczej wybudowanej, a następnie porzuconej przez Wielką Brytanię na 

Morzu Północnym503. W ramach Acceptable Use Policy firma oferowała m.in. bezpieczną przestrzeń 

dyskową504 na  dowolny  rodzaj  danych,  z  wyłączeniem  pornografii  dziecięcej.  Wśród  materiałów 

dopuszczonych do swobodnego publikowania na serwerach firmy wymieniono dane osobowe (w tym 

tzw.  credit scores,  tj. wskaźniki wiarygodności finansowej), informacje objęte w innych państwach 

ochroną patentową, protokoły kryptograficzne podlegające restrykcjom eksportowym oraz dowolne 

treści polityczne, łącznie z tzw. propagandą nienawiści (hate speech)505.  

fakt zabezpieczenia przez agentów 1,7 miliona numerów kart kredytowych, 18 milionów haseł dostępu do kont  
poczty  elektronicznej  oraz  danych  świadczących  o  nielegalnej  penetracji  serwerów  kilkunastu  firm sektora 
bankowego w tym MasterCard i Bank of America. Zob. B. Grow, J. Bush, op. cit., passim.  
500 Istnieje np. możliwość stworzenia internetowego albumu fotograficznego, w którym wszystkie zdjęcia dzięki 
podmianie najmniej znaczących bitów na inne, będą zawierały niewidzialne dla ludzkiego oka informacje (np. 
rekordy bazy danych osobowych, opis jakiegoś procesu technologicznego, recepturę leku itp.). Dostęp do tych 
informacji  będą  miały  wyłącznie  osoby,  które  za  cyfrową  gotówkę  nabędą  od  anonimowego  sprzedawcy 
odpowiednie  oprogramowanie  i/lub  hasło  dostępu.  Już  obecnie  notowane  są  tego  rodzaju  zdarzenia.  Dla 
przykładu,  D.  E.  Denning   podaje,  iż  pewien  przestępca  komputerowy  używał  steganografii  „do  ukrycia 
numerów skradzionych kart [płatniczych] na stronie WWW, do której się włamał. Zastąpił on kropki na stronie 
obrazkami, które [dla postronnego obserwatora] wyglądały identycznie, ale zawierały numery kart kredytowych, 
które następnie oferował swym wspólnikom”. Id., Wojna..., s. 358.
501 Autorem tego terminu jest znany twórca fantastyki naukowej B. Sterling, który użył go po raz pierwszy w 
powieści opublikowanej w 1989 roku pt. Islands in the Net. Idee tę rozwinął później inny pisarz blisko związany 
ze środowiskiem cypherpunks N. Stepehenson. Zob. zwł. jego wielokrotnie nagradzaną powieść Cryptonomicon, 
passim.
502 Zob. http://ifca.ai
503 Porzucona w drugiej połowie lat  1940. platforma została w 1967 r.  zajęta przez rodzinę emerytowanego 
oficera armii brytyjskiej R. Batesa, który proklamował ją suwerennym terytorium. Jakkolwiek żadne z państw 
nie uznało oficjalnie Sealandii, jej status prawno-międzynarodowy do dziś pozostaje przedmiotem sporów. Dla 
przykładu, gdy po kilku miesiącach od zajęcia platformy jej mieszkańcy ostrzelali brytyjską łódź patrolową,  
jeden ze sprawców został postawiony przed brytyjskim sądem, który jednak orzekł, iż zdarzenie to nie podlega  
jego jurysdykcji, albowiem wydarzyło się poza brytyjskimi wodami terytorialnymi. Regina v Paddy Roy Bates  
and Michael Roy Bates, 10 Kings Bench, E. C.4., 1968. W grudniu 2005 r. londyński The Times opublikował 
krótką notkę na temat Sealandii, z której wynika, iż brytyjski rząd uznał suwerenność ”księstwa”, nie podając  
jednak żadnych bliższych informacji na ten temat. Zob. Country’s Passports Are For Sale, “The Times” 06-12-
2005.
504 Bezpieczeństwo  danych zapewniane  jest  zarówno  poprzez  fizyczne  ulokowanie  serwerów na  terenie  nie 
objętym  jurysdykcją  żadnego  z  państw,  jak  i  implementacje  najsilniejszych,  z  powszechnie  stosowanych 
algorytmów kryptograficznych. Ponadto firma gwarantuje pełną anonimowość wszystkim swym klientom.
505 HavenCo.,  Acceptable  Use  Policy, http://www.havenco.com.  Na  uwagę,  zasługuje  też  zjawisko  coraz 
powszechniejszego  wykorzystywania  zdecentralizowanych  data  havens,  takich  jak  FreeNet 
(http://freenetproject.org)  czy  I2P  (http://www.i2p.net).  Pomijając  nieistotne  dla  prowadzonych  tu  rozważań 
różnice technologiczne, oba systemy oferują ich użytkownikom możliwość anonimowego rozpowszechniania 
(publikowania  i  wymiany)  dowolnych  danych  komputerowych  bez  konieczności  korzystania  z  centralnego 
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systemy PET a unikanie opodatkowania

Zdaniem cypherpunks, powszechny dostęp do systemów PET (w tym zwłaszcza anonimowej 

cyfrowej gotówki) stworzy nowe możliwości zarobkowe dla osób utrzymujących się ze sprzedaży 

swej  wiedzy.  W  kryptoprzestrzeni prawnicy,  doradcy  podatkowi,  nauczyciele,  wykładowcy 

akademiccy,  programiści,  administratorzy sieci,  graficy komputerowi,  twórcy stron internetowych, 

etc.,  będą  mogli  prowadzić  swą  działalność  bez  zdradzania  swych  prawdziwych  nazwisk i  z 

pominięciem  wszelkich  wymogów  nakładanych  na  nich  przez  prawo,  kodeksy  zawodowe, 

wewnętrzne  regulacje  korporacji,  cenniki  określające  stawki  minimalnego wynagrodzenia  itp.  Ich 

jedynymi  identyfikatorami  będą  klucze  publiczne,  umożliwiające  klientom  zweryfikowanie 

składanych przez nich podpisów elektronicznych, zaś fizyczną tożsamość zastąpi reputacja 506. System 

przeadresowania poczty w połączeniu ze stworzoną przez D. Chauma anonimową cyfrową gotówką 

pozwoli  użytkownikom Internetu na zawieranie transakcji  niemożliwych do monitorowania,  nawet 

przez najbardziej zaawansowany technicznie urząd podatkowy507. Bez uzyskania dostępu do jawnej 

treści danych przesyłanych za pośrednictwem serwerów przeadresowania poczty, nie istnieje żaden 

sposób na wskazywanie, które spośród setek tysięcy zaszyfrowanych listów zawierają umowy, czy 

zapłatę za już wyświadczone usługi. W konsekwencji urzędy podatkowe nie będą w stanie pozyskiwać 

informacji na temat tego kto, z kim i kiedy zawarł w sieci transakcję podlegającą opodatkowaniu, ani  

też co było przedmiotem tej transakcji i jaka była jej wartość508. Nie oznacza to, iż aparat skarbowy 

utraci  wszelkie  możliwości  ściągania  należności  podatkowych  z  umów  internetowych.  Pieniądze 

zarobione w sieci,  lecz wydane poza nią nadal  będą podlegały opodatkowaniu509.  Jednak zdaniem 

cypherpunks,  nieuniknioną  konsekwencją  upowszechnienia  wynalazku D.  Chauma,  będzie  spadek 

wpływów z podatków od dochodów, albowiem przedstawiciele wolnych zawodów oraz osoby prawne 

będą  w  stanie  ukrywać  znaczną  część  swoich  zarobków  nie  narażając  się  na  pociągnięcie  do 

odpowiedzialności karno-skarbowej510.

serwera.  Rozwiązanie  to  znacznie  ogranicza  możliwość  penetracji  systemu,  zaś  zastosowana  w  nich  silna 
kryptografia  czyni  je  odpornymi  na  próby  cenzurowania,  czy  ograniczania  swobody  przepływu  informacji 
(filtrowanie danych,  identyfikacja  osób udostępniających  zasoby itp.).  Oba systemy nadal  pozostają w fazie 
eksperymentów,  jednak już dziś korzystają  z  nich tysiące  osób wymieniających  za  ich pośrednictwem pliki 
multimedialne,  programy  komputerowe,  książki  elektroniczne,  bazy  danych,  hasła  dostępu  do  zasobów 
internetowych (np. archiwów publikacji popularnych pism), itp.
506 D. D. Friedman, Contracts in Cyberspace, “Journal of Internet Law” 6 (2002), s. 12 i n., przytaczam za wersją 
elektroniczną  dostępną  na  stronie  internetowej  autora,  http://www.daviddfriedman.com,  brak  paginacji;  S. 
Solomon,  Reputation-Based  Enforcement  Mechanisms:  The Problem of  Enforcing  Contracts  in  a World  of  
Strong Privacy, dokument elektroniczny dostępny na stronie http://www.daviddfriedman.com, brak paginacji; B. 
L. Benson, The Spontaneous Evolution of Cyber Law: Norms, Property Rights, Contracting, Dispute Resolution,  
and Enforcement without State Involvement, “Journal of Law, Economics and Policy”, 2 (2005), s. 269-348.
507 D. D. Friedman, A Word of…, passim. 
508 T. C. May, True Nyms..., s. 73.
509 R.  Clarke,  The  Monster  Form  the  Crypt:  Impacts  and  Effects  of  Digital  Money,  transkrypcja  referatu 
wygłoszonego w ramach Computers, Freedom & Privacy Conference, San Francisco, 12-03-1997, dostępna pod 
adresem http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/EC/Monster.html, brak paginacji.
510 T.  C.  May,  True  Nyms...,  s.  73. Jak  zauważa  komentator  jednego  z  najbardziej  prestiżowych  pism 
finansowych na świecie  Forbes Magazine, „już dziś [wrzesień 1997] amerykański budżet traci co roku około 
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Zdaniem części  ekonomistów łatwość z  jaką dzięki  anonimowej  cyfrowej  gotówce będzie 

można unikać opodatkowania doprowadzi w dłuższej perspektywie do generalnego spadku realnych 

obciążeń podatkowych. Jak przekonuje D. D. Friedman, osoby które będą w stanie utrzymywać się ze 

sprzedaży własnej wiedzy będą też wyjątkowo mobilne. Dzięki globalnemu charakterowi Internetu,  

będą  one  mogły  świadczyć  swe  usługi  z  dowolnego  miejsca.  Rozwój  wirtualnych  społeczności  

umożliwiający swobodny kontakt z oddaloną nawet o tysiące kilometrów rodziną, przyjaciółmi czy 

współpracownikami,  zniweluje  ewentualne  bariery  (kulturowe,  osobiste,  etc.),  które  mogłyby  je 

powstrzymać przed przeprowadzką do innych krajów. Należy się zatem spodziewać, iż znaczna część  

przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek,  zechce przenieść się do państw o 

niskich  stawkach  podatkowych.  Jeżeli  ich  migracja  stanie  się  powszechna,  rządy  krajów 

odnotowujących znaczne niedobory budżetowe będą zmuszone zrewidować swoją politykę fiskalną, 

co w konsekwencji  doprowadzi  do globalnej  konkurencji  podatkowej  i  stopniowego zmniejszania 

stawek opodatkowania511. Proces ten może zagrozić istnieniu państw socjalnych512.

konsekwencje społeczne

Ostateczną  konsekwencją  upowszechnienia  się  Privacy  Enhancing  Technologies,  ma  być 

zatem  radykalna  transformacja  społeczna.  Zdaniem  cypherpunks,  kryptograficzna  anarchia jest 

nieuniknionym i wysoce pożądanym następstwem upowszechnienia się systemów PET opartych na 

kryptografii  w  systemie  klucza  publicznego.  Jak  twierdzą,  technologia  ta  uniemożliwi  władzom 

kontrolowanie przepływu informacji, inwigilowanie obywateli, regulowanie rynku, a nawet ograniczy 

ściągalność  podatków513.  Propagowana  przez  nich  silna  prywatność ma  być  całkowitym 

zaprzeczeniem społeczeństwa dossier514. 

Niezależnie  od  tego,  jak  ocenimy  te  konsekwencje,  a  w  zależności  od  stopnia  zaufania 

poszczególnych autorów do władzy są one oceniane w literaturze przedmiotu skrajnie odmiennie515, 

nie ulega wątpliwości, iż spełnienie się prognoz głoszonych przez  cypherpunks doprowadziłoby do 

radykalnego  przeobrażenia  współczesnych  społeczeństw.  W  tym  sensie  cytowana  wcześniej 

120 miliardów USD na skutek unikania opodatkowania. Kiedy cyfrowa gotówka stanie się  de facto legalnym 
środkiem płatniczym, ta liczba znacznie się zwiększy. Transakcje zawierane w szarej strefie, od czasu do czasu,  
wypływają  na  powierzchnię.  Zdarza  się  wszak,  iż  psy  policyjne  wywąchają  kokainę  ukrytą  w pluszowych 
misiach.  Kryptograficzne  maskotki  nie  mają  zapachu”.  J.  McHugh,  Politics  for  the  Really  Cool,  “Forbes 
Magazine”  9  (1997),  cytat  za  wersją  elektroniczną  dostępną  na  stronie 
http://www.forbes.com/forbes/1997/0908/6005172a.html, brak paginacji. 
511 D.  D.  Friedman,  Will  Strong Encryption Protect  Privacy  and Make Government  Obsolete?, transkrypcja 
wykładu  wygłoszonego  24-04-2001  w  ramach  Independent  Institute  Policy  Forum,  dostępna  na  stronie 
http://www.independent.org, brak paginacji.
512 T. C. May, True Nyms…, s. 74.
513 D. E. Denning, The Future..., s. 85.
514 T. C. May, True Nyms..., s. 53-55.
515 Dla  przykładu,  D.  D.  Friedman  upatruje  w  upowszechnieniu  systemów PET szansy  na  realizację  wizji 
pluralistycznej  utopii  opisanej  przez  R. Nozicka w słynnej  rozprawie  Anarchia, państwo, utopia (Warszawa 
1999, s. 347-388).  Id.,  A World…, brak paginacji.  Z kolei D. E. Denning stwierdza, iż wizja kryptograficznej 
anarchii rozwinięta przez cypherpunks, jest równoznaczna z chaosem i bezprawiem, a więc sytuacją społeczną 
na „którą większość [z nas] nigdy by się nie zgodziła”. Id., The Future..., s. 86.
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wypowiedź  D.  Parkera,  sugerującego,  iż  upowszechnienie  systemów PET,  może  doprowadzić  do 

załamania obecnego modelu społecznego, wydaje się być uzasadniona. 

ograniczenie znaczenia prawa

Rozwój technologiczny jaki dokonał się w ciągu ostatniego półwiecza doprowadził zatem do 

paradoksalnej  sytuacji.  Z jednej  strony,  rządy i  prywatne firmy  coraz powszechniej  korzystają  z 

systemów masowej inwigilacji, wywołując tym obawy o ziszczenie się najgorszych scenariuszy rodem 

z  Panoptykonu Benthama  czy  powieści  Orwella.  Z  drugiej  zaś,  za  sprawą  kryptoanarchistów do 

powszechnego użytku trafiły technologie poszerzające zakres skutecznie chronionej prywatności w 

stopniu zagrażającym zdaniem części analityków przetrwaniu współczesnych społeczeństw. Pomimo 

podejmowanych przez sądy i  ustawodawców prób ograniczenia  niekorzystnych konsekwencji  obu 

tych zjawisk, jest mało prawdopodobne, by którekolwiek z nich można było trwale powstrzymać 516. 

Stąd też, zdaniem wielu komentatorów o przyszłej treści prawa do prywatności w znacznie większym  

stopniu  będą  decydować  inżynierowie,  niż  sądy  i  ustawodawcy.  Jak  stwierdza  jeden  z 

najwybitniejszych specjalistów z dziedziny informatyki prawniczej L. Lessig, „prawo coraz bardziej  

traci  na  znaczeniu,  prawdziwym  wyznacznikiem  tego,  co  dopuszczalne  stają  się  kody  źródłowe 

[programów komputerowych]”517. 

516 Jak  głosi  słynne  dictum R.  Heinleina,  jedynym  efektem  przepisów  chroniących  prywatność  jest  to,  że 
„pluskwy stają się mniejsze”. Przytaczam za D. Brin, op. cit., s. 13. W kwestii ustawowych prób powstrzymania 
powszechnego dostępu do silnej kryptografii zob. S. Levy, Rewolucja..., s. 192-313.
517 L. Lessig, Code and Other Laws of Cyberspace, New York: Basic Books, 1999.
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