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Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) 
do projektu założeń do ustawy o dostępie do informacji dotyczących zdrowia publicznego  

zgodnych z aktualną wiedzą medyczną (czyli tzw. ustawy o fake news). 
 

Na wstępie dziękujemy za zaproszenie do konsultacji i możliwość wyrażenia opinii w przedmiotowej 

sprawie. Członkowie Izby zauważają, jak problematyczne jest coraz bardziej szerzące się zjawisko tzw. 

fake news obejmujące wiele ważnych dziedzin życia społecznego, w tym nie tylko obszar zdrowia, lecz 

także m.in. geopolityki, czy technologii. Od dawna podejmujemy działania zmierzające do walki z fake 

news odnoszącymi się do sieci 5G i ich rzekomej szkodliwości dla zdrowia i wiemy jak trudno jest  

w praktyce ograniczyć szerzenie nieuprawnionych i nieprawdziwych informacji oraz dotrzeć  

z rzetelnym przekazem do społeczeństwa.  

Trudno jest nam zająć kompleksowe stanowisko wobec tak oszczędnie nakreślonego projektu, tym 

niemniej już na obecnym etapie prac pragniemy podkreślić, że wprowadzenie odrębnej ustawy, która 

ma eliminować zjawisko dezinformacji akurat w wybranym obszarze życia społecznego, tj. zdrowia 

publicznego jest niezrozumiałe. Dezinformacja jest zjawiskiem szkodliwym, niezależnie od obszaru 

życia, którego dotyczy. Tym samym podstawową ułomnością proponowanej regulacji jest jej 

wybiórczość.  

Ponadto, jej założenia skupiają się na skrótowym opisie obowiązków, które winny być podjęte przez 

„przedsiębiorstwa świadczące usługi cyfrowe” bez jakiejkolwiek refleksji odnośnie do konsekwencji 

prawnych, finansowych, organizacyjnych czy technicznych, które wiązałyby się ze stworzeniem 

opisanego „systemu”.  I tak np. projekt zawiera propozycje nałożenia obowiązku zamieszczania 

infoboxa, nie biorąc w ogóle pod uwagę realnych trudności dotyczących sposobu filtrowania  

i personalizowania np. wyniku wyszukiwania, by przedsiębiorca mógł podjąć decyzję, czy należy przy 

danej treści pokazać infoboxa, czy dana treść odnosi się na pewno do jednostek chorobowych, metod 

leczenia. Nie ma zunifikowanych systemów filtrujących, jak też ustalonych wytycznych i reguł w tym 

zakresie. W projekcie nie wskazano jednocześnie skąd i na jakiej podstawie przedsiębiorca miałby 

pozyskiwać tego typu informacje, aby były one nie tylko rzetelne, ale także przypadkiem nie zaszkodziły 

konkretnemu odbiorcy. Przedsiębiorca nie może też szukać odpowiedzi na pytania, czy dana 

informacja jest zwykłą poradą konsumencką, czy wkracza już w obszar metod leczenia, jak też wchodzić 

w rolę lekarza lub naukowca i decydować, czy dana teoria/metoda jest dobrze znana i znajduje 

potwierdzenie w badaniach klinicznych, artykułach naukowych etc. i doświadczeniach pacjentów, tym 

samym nie jest fake newsem i nie powinno być co do tego żadnego podejrzenia, czy też jest w istocie 

jest fake newsem. Z pewnością należy też wyraźnie rozgraniczyć podejście do treści nielegalnych (na 

gruncie prawa) oraz do treści szkodliwych (w przypadku których istnieje duże pole do arbitralnej 

ocenności). 

Zasadniczym zarzutem jest jednak to, że obecnie na płaszczyźnie unijnej dyskutowane są już 

ogólnoeuropejskie rozwiązania związane ze zwalczaniem dezinformacji – są one niezwykle 

skomplikowane merytorycznie, bowiem muszą brać pod uwagę szereg aspektów wzajemnie 

kolidujących. Pierwszym z nich jest kolizja prawa do swobody wypowiedzi z interesem społeczeństwa 

w zakresie dostępu do sprawdzonych i wiarygodnych informacji. W proponowanej koncepcji ustawy 

próżno szukać jakichkolwiek rozważań w tym zakresie.  Biorąc pod uwagę transgraniczność Internetu  
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i łatwy dostęp do treści publikowanych poza państwem, w którym obowiązuje konkretna legislacja, 

niezwykle ważne, aby przepisy odnoszące się do usług cyfrowych były zharmonizowane w całej Unii 

Europejskiej, gdyż tylko takie rozwiązanie pozwoli lepiej zmierzyć się ze skalą i poziomem szkodliwości 

fake news. 

 Warto zauważyć, że przedstawiona propozycja przypomina procedurę notice & take down, która już 

obecnie funkcjonuje na gruncie obowiązujących przepisów. Ze wstępnych informacji Komisji 

Europejskiej dotyczących planowanych prac nad tzw. Kodeksem Usług Cyfrowych, wiadomo, że 

procedura ta ma być objęta zakresem prac i rozwinięta jako notice and action. Element procedury 

określony jako action nie oznacza jednoznacznie obowiązku zdjęcia danej treści ze strony, choć 

oczywiście go nie wyklucza. Wydaje się jednak adresować jakże ważny wątek zrównoważenia praw 

podstawowych jednostki (swoboda wypowiedzi) z interesem społecznym (np. zdrowie publiczne). 

Wykorzystanie tej procedury musi także uwzględniać inne podejście do treści bezprawnych (gdzie 

obowiązek przedsiębiorcy związany z ich usunięciem wydaje się bezsprzeczny) oraz do treści 

szkodliwych (w przypadku których przedsiębiorca podejmujący wobec nich działania narażony jest na 

znacznie większą niepewność prawną i wynikające z niej ryzyko). W założeniach Kodeks ma także 

szerzej adresować m.in. problem dezinformacji. Zachęcamy do poczekania na pojawienie się projektu 

Kodeksu Usług Cyfrowych i do aktywnego zaangażowania się w jego opiniowanie na etapie konsultacji 

publicznych oraz dalszych prac Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Ponadto, pragniemy wyrazić duże zaniepokojenie wobec koncepcji wprowadzania kar pieniężnych dla 

przedsiębiorców nie wywiązujących się z proponowanych obowiązków. Uwzględniając fakt, że materia 

którą projekt próbuje uregulować jest bardzo niejednoznaczna, skomplikowana i wymagająca 

pogłębionego dialogu z różnymi interesariuszami celem poszukiwania kompleksowych  

i proporcjonalnych rozwiązań (w tym na poziomie UE) pomysł przerzucenia całej odpowiedzialności na 

przedsiębiorców (którzy nie dysponują odpowiednią wiedzą, zapleczem i możliwością efektywnego 

spełnienia przedstawionych oczekiwań) i obarczenia ich dodatkowo sankcją w postaci kar pieniężnych 

budzi stanowczy sprzeciw członków Izby.  

Jednocześnie, Polska Izba Informatyki I Telekomunikacji deklaruje aktywny udział w opiniowaniu 

projektu Kodeksu usług Cyfrowych, który Komisja Europejska ma przedstawić do konsultacji 

publicznych w ostatnim kwartale 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 


