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Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 
do projektu ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych 

(„Projekt ustawy”) 
 

Deklarowanym przez projektodawcę celem proponowanego aktu prawnego jest zaadresowanie 

problemów związanych z realizacją funkcji komunikacyjnej, informacyjnej i publicystycznej przez 

konkretną kategorię podmiotów – tzw. media społecznościowe. W związku z powyższym przewiduje 

się nałożenie na te podmioty szeregu obowiązków, określonych w projekcie ustawy.  

Przede wszystkim pragniemy zauważyć, iż projekt ustawy dotyka zagadnień, które w znacznie szerszym 

aspekcie zostaną objęte przyszłą regulacją na poziomie unijnym, w ramach tzw. „Aktu o Usługach 

Cyfrowych”. Wprowadzanie krajowych przepisów, które w krótkim czasie zostaną zastąpione 

kompleksowym rozporządzeniem unijnym stanowi przykład tworzenia nieprzemyślanego prawa  

i powoduje chaos prawny oraz naraża przedsiębiorców na niepotrzebne działania i koszty. 

Niezależnie, pragniemy zwrócić uwagę na problem związany ze zbyt szeroką i ogólną definicją serwisu 

społecznościowego w projekcie ustawy. 

Definicja internetowego serwisu społecznościowego, ujęta w projekcie ustawy, jest sformułowana  

w sposób na tyle nieprecyzyjny, że może mieć ona zastosowanie do szerszego grona adresatów 

dostawców usług świadczonych drogą elektroniczną niż tylko do mediów społecznościowych. Zgodnie 

z jej literalnym brzmieniem, może ona dotyczyć również dostawców tradycyjnych usług hostingowych, 

portali internetowych lub usług chmurowych. Zakładamy, że nie taka była intencja ustawodawcy. 

Gdyby projekt miał być skierowany do dalszych prac konieczne jest odpowiednie doprecyzowanie 

definicji internetowego serwisu społecznościowego lub wprowadzenie wyłączenia ze stosowania 

ustawy usług, które nie mieszczą się w kategorii  serwis społecznościowy.  

Projekt dotknięty jest szeregiem innych, poważnych wad, zarówno na poziomie koncepcji, jak i techniki 

legislacyjnej. W szczególności należy tu wskazać dysfunkcyjne przepisy dotyczące wyboru i kompetencji 

Rady Wolności Słowa, czy rozmaitych obowiązków nakładanych na usługodawców internetowych. 

Niektóre przepisy projektu stoją w sprzeczności z obowiązującymi obecnie aktami prawa europejskiego 

(np. dyrektywą e-Commerce), a nawet budzą wątpliwości natury konstytucyjnej.  

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji mając na uwadze bardzo liczne i nieusuwalne, naszym 

zdaniem, wady projektu, rekomenduje wycofanie go z dalszych prac legislacyjnych. 

 

 

 

 


