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Prywatno a u ytkowanie technologii
informacyjno komunikacyjnych – przegl d bada

 
 
Kody JEL: C89, L86, O33 
S owa kluczowe: prywatno , Internet, ICT, spo ecze stwo informacyjne, prywatno  online 
Streszczenie. W artykule dokonano przegl du polskich prac i bada  w zakresie zarz dzania 
prywatno ci  w Internecie. Przeanalizowano prace naukowe z lat 2000–2017, cznie ponad 40 
tekstów. Analiza pokazuje, e zagadnienie prywatno ci rozpatrywanej w kontek cie ICT ma 
charakter transdyscyplinarny. Wci  niewiele jest jednak opracowa , które analizowa yby pry-
watno  w kompleksowy sposób. Polskie badania w tym zakresie s  do  fragmentaryczne. Auto-
rzy koncentruj  si  g ównie wokó  kwestii spo eczno-kulturowych, problemów prawnych, a tak e 
tych zwi zanych z rozwojem e-handlu. Wi kszo  analiz ma charakter ilo ciowy, a du a cz  
bada  przeprowadzana jest na zlecenie ró nych instytucji monitoruj cych ycie spo eczne. Obec-
na jest w ród indywidualnych autorów tak e refleksja krytyczna. Polscy badacze rzadko decyduj  
si  na badania jako ciowe w obszarze zarz dzania prywatno ci .  
 
 
Wprowadzenie

 Problematyka prywatno ci w Internecie coraz cz ciej staje si  przedmiotem re-
fleksji naukowej, co zwi zane jest ze wzrastaj cym znaczeniem informacji (Czaplew-
ski, 2011, 2012), istotn  rol  technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), a tak e 
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systematycznie zmniejszaj cym si  poziomem cyfrowego wykluczenia (Batorski). 
Rozwój sektora e-commerce, rosn ca popularno  du ych firm medialnych wiadcz -
cych us ugi w przestrzeni internetowej, a tak e wzrost znaczenia Big Data w ró nych 
obszarach ycia powoduj  z jednej strony systematyczny wzrost zainteresowania kwe-
stiami dotycz cymi prywatno ci, z drugiej za  coraz liczniejsze obawy i kontrowersje  
w tym wzgl dzie.  
 Zagadnienie prywatno ci w Sieci jest eksplorowane przez przedstawicieli ró nych 
dyscyplin. Liczba publikacji na ten temat (zw aszcza angloj zycznych) systematycznie 
wzrasta. W niniejszym artykule dokonano przegl du polskiej literatury, której tematyka 
dotyczy prywatno ci rozpatrywanej w kontek cie ICT. Analizie poddano cznie ponad 
40 prac z lat 2000–2017. 
 
 
1. Prywatno w Internecie jako zagadnienie badawcze

 Pierwsze zagraniczne publikacje na temat prywatno ci w kontek cie ICT pojawia-
y si  w latach 90. XX wieku (Smith, 1996; Sheehan, 1999; Sheehan, Hoy, 1999; Hen-

derson, Snyder, 1999). Po 2000 roku zaczynaj  powstawa  prace podejmuj ce t  tema-
tyk  w kontek cie bardzo ogólnych zagadnie  (Milberg, Smith, Burke, 2000; Davison  
i in., 2003; Bellman i in., 2004; Dinev, Hart, 2004, 2005; Chan i in., 2005). Artyku y 
publikowane po 2005 roku, czyli w okresie intensywnego rozwoju du ych przedsi -
biorstw technologiczno-medialnych wiadcz cych us ugi w Sieci, skupiaj  si  ju  coraz 
cz ciej na konkretnych problemach zwi zanych z prywatno ci , np. w odniesieniu do 
wykorzystywania sieci spo eczno ciowych (Young, Quan-Haase, 2009; Fogel, Nehmad, 
2009; Hoy, Milne, 2010; Shih, 2010) czy te  w kontek cie e-commerce (Berendt, Gun-
ther, Spiekermann, 2005; Dinev, Hart, 2006). Wspó cze nie natomiast badacze coraz 
cz ciej podnosz  kwestie zwi zane z prywatno ci , np. w odniesieniu do tzw. chmury 
obliczeniowej (cloud computing) (Sahmim, Gharsellaoui, 2017) czy te  zagadnie  doty-
cz cych Internetu rzeczy (Internet of Things) (Weber, 2015; Weinberg i in., 2015; Hsu, 
Lin, 2016). 
 
 
2. Najwa niejsze obszary bada nad prywatno ci w Sieci

 W literaturze wyró nia si  trzy g ówne obszary tematyczne odnosz ce si  do na-
rusze  prywatno ci w kontek cie ICT (Siuda, 2015):  

a) naruszenia o charakterze ekonomicznym – obszar bada , gdzie analizowane s  
naruszenia prywatno ci w kontek cie funkcjonowania wielkich firm technolo-
giczno-medialnych (Google, Facebook itp.), a tak e w kontek cie tzw. be-
havioral advertising, czyli praktyk zwi zanych z personalizacj  tre ci dla kon-
kretnych u ytkowników w oparciu o histori  ich internetowej aktywno ci; 
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b) naruszenia o charakterze politycznym – obszar analiz koncentruj cy si  wokó  
ró nych form inwigilacji obywateli, ingerencji w prywatno  jednostek, doko-
nywanej np. przez instytucje pa stwowe; chodzi przy tym nie tylko o inwigila-
cj  obywateli w asnego pa stwa, ale tak e pozyskiwanie informacji prywat-
nych na temat obywateli innych pa stw; 

c) naruszenia w skali mikro – badania skupiaj  si  na ró nych formach narusza-
nia prywatno ci w skali mikro, a wi c dotycz cych indywidualnych osób;  
w tym przypadku analizie poddawane s  wszelkiego rodzaju sytuacje, w któ-
rych dochodzi do naruszenia prywatno ci za po rednictwem ICT. 

 Tematyka wi kszo ci publikacji dotycz cych prywatno ci mie ci si  przewa -
nie w ramach którego  z tych obszarów. Nale y jednak pami ta , e du  cz  
prac po wi conych prywatno ci w Sieci stanowi  te z zakresu nauk informatycz-
nych, które rzadziej maj  charakter krytyczny i opisuj cy naruszenia, cz ciej 
omawiaj  pragmatyczne rozwi zania zwi zane z wdra aniem ró nych rozwi za  
technicznych. 
 
 
3. Polskie badania nad prywatno ci

 Polskie publikacje po wi cone zagadnieniom prywatno ci w kontek cie u yt-
kowania Internetu pojawiaj  si  po 2000 roku. W literaturze zagranicznej tematyka 
ta zaczyna wyst powa  ju  oko o dekad  wcze niej. Bior c jednak pod uwag  du y 
poziom wykluczenia cyfrowego w Polsce, utrzymuj cy si  zasadniczo a  do lat 
2005–2007 (Diagnoza spo eczna 2007), opó nienie to nie powinno dziwi , jest 
bowiem naturaln  konsekwencj  tempa rozwoju spo ecze stwa informacyjnego w 
Polsce1. 
 Pierwsze analizy koncentruj  si  nie tyle na prywatno ci jako takiej, co raczej 
na problemach zwi zanych z anonimowo ci  w Sieci. Badania i próby konceptuali-
zacji w tym obszarze dotyczy y g ównie kwestii udost pniania informacji prywatnej 
w Internecie (Mazurek, 2006; Krejtz, Zaj c, 2007). Prace te powstawa y przede 
wszystkim na gruncie nauk spo ecznych, w tym obecnie dominuj cymi dyscyplina-
mi s  np. socjologia (Dopiera a, 2013; Branicki, 2014) czy pedagogika (Kowalczyk, 
Gottwald, 2011; Czopek, 2016). Zdarzaj  si  tak e opracowania politologiczne 
(Bagie ska-Masiota, Jaroszyk-Pawlukiewicz, 2014), jak i z zakresu psychologii 
(Sanecka, 2013). 
 Nieco wcze niej, w latach 2000–2005, o kwestiach anonimowo ci pisano spo-
ro tak e w kontek cie technicznym – z perspektywy zarz dzania systemami infor-
matycznymi (Margasi ski, 2002; Margasi ski, 2003; Margasi ski, Szczypiorski, 
2004). 
                                                 

1  Jak wynika z raportu Diagnoza spo eczna 2007, w Polsce w 2005 roku dost p do Inter-
netu mia a niespe na 1/4 gospodarstw domowych. 
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 Warto doda , e w Polsce badania koncentruj ce si  na indywidualnym zarz dza-
niu prywatno ci  w ród internautów prowadzone s  przede wszystkim przez ró nego 
rodzaju instytucje i o rodki badawcze, np. Centrum Badania Opinii Spo ecznej (Felik-
siak, 2015, 2016). Badania te maj  charakter ilo ciowy i prowadzone s  systematycznie 
na du ych reprezentatywnych próbach.  
 
 
4. Prywatno w kontek cie ICT – obszary eksplorowane

w poszczególnych dyscyplinach naukowych

 Istotnym nurtem rozwa a  nad prywatno ci  w kontek cie ICT s  te prowa-
dzone w obszarze e-commerce i e-business. Wi kszo  publikacji w tym segmencie 
omawia kwestie zwi zane z ró norodnymi sposobami gromadzenia, przetwarzania 
czy wykorzystywania danych prywatnych dla potrzeb personalizacji oferty, ujmuj c 
zagadnienie zarówno ogólnie (Szpringer, 2005), jak równie  rozpatruj c je z per-
spektywy klientów (Teneta-Skwiercz, Sarnowska, 2012) czy te  podmiotów oferu-
j cych ró nego rodzaju produkty i us ugi (Ka u a, Tabin, 2006; Szopi ski, 2013; 
Majchrzak-Lepczyk, 2015). 
 W ostatnich latach pojawia si  tak e coraz wi cej opracowa  analizuj cych 
prywatno  w kontek cie zjawiska Big Data (Grzymis awska-Cybulska, Cybulski, 
2014; Gamrot, 2015; Waligórska-Kotfas, 2015, Wieczorkowski, 2015, 2017), 
chmury obliczeniowej (Krysi ski, Miller, Pamu a, 2017; Rot, 2017) czy Internetu 
rzeczy (Rot, Blaicke, 2016). Wspó cze nie problemy te, szeroko dyskutowane  
w literaturze zagranicznej, s  coraz cz ciej przedmiotem refleksji tak e w polskim 
rodowisku naukowym. 

 Jednymi z najintensywniej dyskutowanych s  tak e kwestie prawne. Zarys 
najwa niejszych prawnych aspektów dotycz cych prywatno ci w Internecie znale  
mo emy w pracy J. Kuleszy „Ius internet. Mi dzy prawem a etyk ” (Kulesza, 
2010). Bior c jednak pod uwag  dynamiczne zmiany w tym obszarze, a zw aszcza 
systematyczne wdra ane w Unii Europejskiej nowe regulacje i rozwi zania prawne 
(zob. Popio ek, Czaplewski, 2017), konieczna jest sta a aktualizacja stanu bada   
w tym zakresie.  
 Wa nym obszarem eksplorowanym przez polskich badaczy s  ponadto kwe-
stie zwi zane z ochron  danych osobowych, w ró nych kontekstach ich wykorzy-
stywania (Doma ska-Szaruga, Prokopowicz, 2016; Kami ski, D bek, 2017; Mali-
nowski, 2017). 
 Nierzadko podejmowanym tematem s  równie  aspekty spo eczno-kulturowe 
prywatno ci, szczególnie w kontek cie korzystania z serwisów spo eczno ciowych 
(Tarka, 2013). Model biznesowy dostawców us ug spo eczno ciowych zak ada udo-
st pnianie u ytkownikom platform s u cych wspó tworzeniu i wspó dzieleniu tre ci 
(Pola ska, Wassilew, 2015; Papi ska-Kacperek, Pola ska, 2016). St d zainteresowanie 
badaczy wykorzystywaniem ustawie  prywatno ci w ramach serwisów (Surma, 2013; 
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Popio ek, 2018). Je li chodzi o wyniki bada  empirycznych, to na szczególn  uwag  
zas uguje praca . Ko odziejczyka, który dokona  bada  w obszarze prywatno ci  
w ramach korzystania z serwisów spo eczno ciowych, zarówno w aspekcie ilo ciowym, 
jak i jako ciowym (Ko odziejczyk, 2014).  
 
 
Podsumowanie

 Polskie badania dotycz ce prywatno ci w kontek cie ICT s  do  mocno zró ni-
cowane tematycznie, przez co ca o  zagadnienia w polskiej literaturze ujmowana jest 
w sposób fragmentaryczny. Warto podkre li  natomiast, e w ostatnim czasie systema-
tycznie przybywa opracowa , które podejmuj  kwesti  prywatno ci w Sieci, odwo uj c 
si  przy tym do najbardziej aktualnych problemów prawnych (zmiany w prawie regulu-
j cym rynek us ug telekomunikacyjnych) czy kulturowych (rozwój nowych form i spo-
sobów komunikacji, rozwój nowych mo liwo ci gromadzenia, przetwarzania i wyko-
rzystywania danych). 
 Je li chodzi o badania empiryczne, szczególnie te prowadzone przez indywidual-
nych badaczy, to pewnym problemem jest ich zasi g. Koncentruj  si  one przewa nie 
na niewielkich populacjach lokalnych, dodatkowo ograniczaj c si  przewa nie do osób 
m odych, tzw. cyfrowych tubylców (zob. Ko odziejczyk, 2014). Tymczasem, bior c 
pod uwag  stale wzrastaj c  liczb  polskich internautów, którzy coraz ch tniej korzy-
staj  zarówno z e-zakupów, jak i z ró nego rodzaju platform spo eczno ciowych, wyda-
je si , e potrzebne s  badania analizuj ce szersz  populacj . Wci  ma o jest tak e 
bada  jako ciowych, dzi ki, którym mo na uzyska  inny ogl d badanych zjawisk, od-
powiadaj c na pytania nie tylko o charakter i rozmiar pewnych zjawisk w obszarze 
zarz dzania prywatno ci , ale tak e o ich przyczyny i potencjalne konsekwencje. 
 Warto podkre li  jednak, e w polskiej literaturze wyra nie obecna jest tak e 
krytyczna refleksja nad zagadnieniami prywatno ci w Internecie (Gawrol, 2015; Siuda, 
2015; Wysoki ska, 2015). Tak e osadzaj ca problematyk  w kontek cie szerszych 
przemian, zwi zanych z rozwojem spo ecze stwa informacyjnego ( wieboda, 2013; 
Wysoki ska, 2015).  
 Wydaje si , e najlepszym rozwi zaniem, niweluj cym w znacznej mierze obecne 
luki badawcze, by yby transdyscyplinarne badania empiryczne prowadzone w ród ró -
nych grup wiekowych internautów. Intensywny rozwój nowych form komunikowania,  
a tak e liczne wyzwania zwi zane z szerokim spektrum przemian o charakterze cywili-
zacyjnym (Big Data, IoT itp.) generuj  wiele nowych problemów i zagadnie  w obsza-
rze prywatno ci, których dalsza eksploracja jest niezwykle potrzebna. 
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Summary. The article reviews the state of Polish research in the field of online privacy manage-
ment. There were analyzed papers from the 2000–2017, in total over 40 articles.  
The analysis shows that the issue of privacy considered in the ICT context is transdisciplinary. 
However, there are still few studies that would analyze privacy in a comprehensive way. Polish 
research on privacy in the Web is rather fragmentary. 
The authors concentrate mainly on socio-cultural issues, legal problems as well as issues related 
to the development of e-commerce. Most analyzes are quantitative, and a large part of the re-
search is carried out on behalf of various institutions monitoring social life. It is worth to empha-
size that among individual authors there is also lot of critical reflections. Polish researchers rarely 
decide to do qualitative research. 
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