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                                                                                                                    Warszawa, 8 lutego 2022 r. 
KL/37/21/AM/2022 

 
Pan 
Zbigniew Ziobro 
Minister Sprawiedliwości 
 
Pan  
Sebastian Kaleta 
Sekretarz Stanu 
Przewodniczący Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich 
Ministerstwo Sprawiedliwości 
 
 
Szanowni Państwo, 

 
W związku z publikacją na stronach Rządowego Centrum Legislacji nowej wersji projektu ustawy  
o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych (UD 293) (wersja z 3 stycznia 
br.), Konfederacja Lewiatan poniżej przedstawia stanowisko do projektu ustawy.  
 
  
Z poważaniem  

 
Maciej Witucki 
Prezydent Konfederacji Lewiatan 
 

 
 
Do wiadomości:  
 
Pan  
Karol Rzęsiewicz 
Dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego  
Ministerstwo Sprawiedliwości 

 
 
 
 
 
Załącznik: Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o ochronie wolności słowa  
w internetowych serwisach społecznościowych (UD 293) (wersja z 3 stycznia br.) 
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Stanowisko Konfederacji Lewiatan do nowej wersji projektu ustawy o ochronie wolności słowa  
w internetowych serwisach społecznościowych (UD 293) (wersja z 3 stycznia br.)  

 
 
Konfederacja Lewiatan przedstawia poniżej szczegółowe uwagi do poszczególnych przepisów projektu 
ustawy 
 
Na wstępie należy podkreślić, że niestety wiele z naszych pierwotnych zastrzeżeń dotyczących projektu 
ustawy (jego pierwszej wersji) nie znalazło odzwierciedlenia w jego obecnej wersji lub wprowadzone 
poprawki wręcz pogorszyły sytuację przedsiębiorców. Proponowane rozwiązania są niewystarczające lub 
nieadekwatne do realizacji celów określonych w uzasadnieniu projektu. Wiele zmian jest bardziej 
powiązanych z innymi propozycjami legislacyjnymi UE, w tym z Aktem o usługach cyfrowych (DSA), ale  
w wielu miejscach niekonsekwentnie. 
Mimo wprowadzonych modyfikacji podtrzymujemy nasze stanowisko, że projekt ustawy nie powinien być 
procedowany w kształcie zaproponowanym. 
 
Poniżej przedstawiamy szereg szczegółowych zastrzeżeń do nowej wersji projektu ustawy: 

1. Definicja „internetowego serwisu społecznościowego” oraz proponowane wyłączenia 

Zwracamy uwagę, że pomimo wprowadzonych zmian, nowa wersja projektu ustawy wciąż zawiera bardzo 
szeroką i nieprecyzyjną definicję podstawowego pojęcia dla przedmiotowej regulacji, tj. „internetowego 
serwisu społecznościowego”. Proponowana definicja tego terminu nadal pomija istotę tego rodzaju 
serwisów, którą jest budowa, rozwój i utrzymanie relacji międzyludzkich (budowa więzi) poprzez wymianę 
określonych informacji (treści). Biorąc pod uwagę szeroką definicję terminu „użytkownik”, w szczególności 
oderwanie tej definicji od okoliczności założenia profilu użytkownika, pojawia się zasadnicza wątpliwość 
dotycząca tych serwisów społecznościowych, które działają w oparciu o określone rozwiązania 
technologiczne (w szczególności usługi chmurowe), dostarczane przez podmioty trzecie, które same 
świadczą również określone usługi drogą elektroniczną (tj. usługi chmurowe, usługi w modelu Software-
as-a-Service lub podobne). Co prawda te ostatnie usługi świadczone są nie na rzecz użytkowników (tj. 
użytkowników „końcowych” zamieszczających określone treści w ramach serwisów społecznościowych), 
jednak proponowana, szeroka definicja nie usuwa występujących w tym zakresie wątpliwości, co do 
objęcia nią również innych usług, które niejako są elementem (wchodzą w skład) oferowanej finalnie 
usługi internetowego serwisu społecznościowego. 

Wątpliwości te jedynie częściowo niweluje wyłączenie wprowadzone w art. 3 ust. 2 pkt 4 Projektu. 
Zgodnie z nim, „internetowym serwisem społecznościowym nie jest (…) usługa polegająca na 
przechowywaniu na żądanie użytkownika treści przekazanych przez użytkownika, które nie są 
udostępniane, nawet potencjalnie, nieograniczonemu gronu innych użytkowników, w tym stron 
internetowych, ich części lub poszczególnych funkcjonalności”. Przepis ten odnosi się do przechowywania 
określonych treści „na żądanie użytkownika”, które są „przekazane przez użytkownika”. Abstrahując  
w tym miejscu od braku precyzji takich pojęć jak „przekazanie” czy „przechowywanie”, należy zauważyć, 
że z perspektywy dostawcy usług chmurowych przechowuje on określone treści, jednak następuje to nie 
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na żądanie użytkownika (rozumianego jako „użytkownik końcowy”), lecz na żądanie podmiotu, który 
prowadzi serwis społecznościowy i z którym dostawca usług chmurowych ma zawartą określoną umowę, 
na podstawie której świadczy usługi „przechowywania” określonych treści w chmurze, na której to 
chmurze posadowiony jest serwis społecznościowy. 

Tym samym, zgadzając się z koniecznością wyłączenia usług chmurowych spod szerokiej definicji 
„internetowego serwisu społecznościowego” (co zostało wyrażone w uzasadnieniu do Projektu), 
podkreślić należy konieczność doprecyzowania proponowanych zapisów, tak aby uniknąć ryzyka swobody 
interpretacyjnej w tym zakresie. A zatem konieczne jest uzupełnienie katalogu wyłączeń (aktualnie art. 3 
ust. 2 Projektu) o „usługi przetwarzania w chmurze” (w rozumieniu nadanym temu terminowi w ustawie 
z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa) oraz o „usługi hostingu” (w rozumieniu 
nadanym temu terminowi w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 
2. Kraj pochodzenia i niezgodność z regulacjami europejskimi 

 
 Projekt nie uwzględnia zasady kraju pochodzenia ujętej w dyrektywie o handlu elektronicznym, 

ponieważ skutecznie ogranicza swobodę usługodawców w zakresie świadczenia w Polsce usług 
społeczeństwa informacyjnego z innego państwa członkowskiego; 

 Obawiamy się, że wyprzedzająca prace nad projektem unijnego prawa dotyczącego usług 
cyfrowych krajowa inicjatywa ustawodawcza wprowadzi niespójność przepisów utrudniającą 
funkcjonowanie jednolitego rynku cyfrowego; 

 Stosowanie i zaostrzanie sankcji karnych jest nieproporcjonalne, a także niezgodne z DSA; 
 W projekcie ustawy zachowano przepisy, które są prawdopodobnie niekonstytucyjne, jednak 

przewidujemy, że pozytywne zmiany w tym zakresie będą ograniczone/są mało prawdopodobne. 
 

Zwracamy uwagę na to, że projekt ustawy – w zakresie m.in. obowiązków związanych z tzw. „ślepym 
pozwem” oraz projektowanymi wymogami retencyjnymi – wydaje się całkowicie pomijać zasadę państwa 
pochodzenia (ang. country of origin principle). Zasada ta, mająca fundamentalne znaczenie dla unijnego 
prawa, tak na gruncie dyrektywy 2000/31/WE oraz regulacji krajowych (w tym ustawy o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną), mająca charakter publicznoprawny i adresowana w głównej mierze do podmiotów 
publicznych (w tym ustawodawcy), ujęta została w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/31/WE. Zgodnie z nim,  

„Państwa Członkowskie nie mogą z powodów wchodzących w zakres koordynowanej dziedziny 
ograniczać swobodnego przepływu usług społeczeństwa informacyjnego pochodzących z innego 
Państwa Członkowskiego”.  

Oznacza to w szczególności zakaz utrzymywania oraz wprowadzania w przepisach krajowych przepisów, 
które byłoby bardziej surowe (dalej idące) niż przepisy państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę 
usługodawca świadczący swe usługi w innym państwie członkowskim, w oparciu o przedmiotową zasadę. 
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Należy zauważyć, że część podmiotów, które w ocenie projektodawcy mają zostać objęte zakresem 
podmiotowym projektowanej ustawy to podmioty posiadające swoje siedziby w innych niż Polska 
państwach członkowskich. Oczekiwaniem projektodawcy jest zaś poddanie tychże podmiotów daleko 
idącym ograniczeniom i obowiązkom, które nie występują w prawie unijnym oraz w przepisach 
poszczególnych państw członkowskich. Dlatego też, projekt ustawy budzi poważne wątpliwości, co do jego 
zgodności z prawem UE i jest działaniem oddalającym od idei jednolitego unijnego rynku cyfrowego. Co 
więcej, projektowana ustawa nakłada szereg, daleko idących obowiązków pod groźbą wysokich kar 
finansowych, które nie występują w prawie państw pochodzenia zagranicznych usługodawców. 
Projektodawca nie wyjaśnia przy tym w jaki sposób będzie egzekwował nałożone obowiązki (w tym kary 
finansowe) od podmiotów nieposiadających siedziby w Polsce. 

 
3. Ignorowanie dotychczasowych mechanizmów kontroli i nałożenie nieproporcjonalnie 

uciążliwych obowiązków operacyjnych (w tym dotyczących czasu reakcji i kontroli ludzkiej) 
 

 Projekt opiera się na fałszywym założeniu, że użytkownicy nie mają obecnie dostępu do 
mechanizmów odwoływania się od decyzji usługodawców czy zgłaszania treści niezgodnych  
z prawem, a w jego uzasadnieniu błędnie przedstawiono liczbę spraw dotyczących naruszenia 
dóbr osobistych. 

 Projekt wprowadza zasadnicze niejasności dotyczące treści, które mogą zostać nakazem 
usunięte/przywrócone, a także obowiązki o charakterze operacyjnym, np. dotyczące zachowania 
danych, czy terminów rozpatrywania i reakcji, które nie uwzględniają złożoności przedmiotowej 
problematyki, czy charakteru działania na dużą skalę. 

-    Ze względu na ogromną liczbę i różnorodność decyzji dotyczących treści, które serwisy 
muszą podejmować każdego dnia, w wielu wypadkach niezbędne jest zastosowanie 
technik umożliwiających funkcjonowanie w dużej skali, między innymi polegających na 
automatyzacji. 

-      Istnieje ryzyko, że może wystąpić jeden z dwóch efektów niepożądanych, tj. szkodliwa 
treść pozostanie w obiegu zbyt długo, ponieważ dostawcy usług będą zmuszeni korzystać 
z wolniejszych rozwiązań, ustalając, któremu z konkurujących ze sobą aspektów nadać 
priorytet, lub usuwane będzie wszystko, aby ograniczyć ryzyko ewentualnych 
konsekwencji, co w efekcie oznaczać będzie cenzurowanie zgodnego z prawem przekazu. 

 Wszelkie obowiązki sprawozdawcze dotyczące przejrzystości należałoby uspójnić z wymogami 
wynikających z DSA.  

o Serwisy społecznościowe wywiązują się już z wielu zobowiązań, podejmując określone 
działania we własnym zakresie. Publikowane są również okresowe raporty, aby zapewnić 
społeczności wgląd w to, w jaki sposób egzekwowane są zasady, odpowiedzi na żądania 
przekazania danych i sposób ochrony własności intelektualnej, przy jednoczesnym 
zapewnieniu ograniczenia dostęp do technologii firmy (tajemnica przedsiębiorstwa). 
 

4. Zaufane podmioty sygnalizujące 
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 Część firm od dawna wspiera koncepcję zaufanych podmiotów sygnalizujących, które są 
niezbędne z perspektywy funkcjonowania systemu powiadamiania i podejmowania działań. Już 
obecnie bardzo ściśle współpracują z właścicielami praw i innymi partnerami, aby zapewnić 
niezwłoczne zgłaszanie i (w stosownych przypadkach) usuwanie treści o charakterze bezprawnym 
i treści naruszających regulamin usługi, a także aby mechanizmy zgłaszania treści działały możliwie 
jak najsprawniej. 

 Duże znaczenie ma zaangażowanie platform w ogólny proces selekcji podmiotów, aby obecnie 
utrzymywana współpraca nie zanikła i aby umożliwić platformom internetowym uczestniczenie  
w podejmowaniu decyzji o odebraniu statusu zaufanego podmiotu sygnalizującego tym 
podmiotom, które dopuszczają się nadużyć. 
 

5. Rada Wolności Słowa 
 

Zauważamy, że w tym projekcie podjęto próbę wprowadzenia pewnych zmian w zakresie składu Rady  
i zakresu jej aktywności. W dalszym ciągu mamy jednak obawy związane z brakiem niezależności  
i sprawiedliwości procedowania, a także możliwej stronniczości i wpływu politycznego na podejmowanie 
decyzji i wybór członków Rady. 

 
6. Przetwarzanie danych oraz kary administracyjne 

Art. 21.1 Zawiera odesłanie niezrozumiałe co do zakresu stosowania, wątpliwe co do istoty. Zgodnie z tym 
przepisem „W zakresie przetwarzania oraz udostępniania danych stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług   drogą elektroniczną.” Nie wskazano podmiotu,  
o którego przetwarzanie chodzi, jak również zakresu przetwarzania, w którym odesłanie następuje. 
Wobec czego nie jest jasne, czy odesłanie akurat do tej regulacji jest prawidłowe, czy może należałoby 
uwzględnić regulacje RODO oraz ustawy o przetwarzaniu danych osobowych.     
 
Art. 36 Kary administracyjne przewidziane w poprzednim projekcie zastąpiono przepisem karnym. Szeroki 
katalog nieprawidłowości, w tym o mniejszej wadze, stanowić będzie czyny zabronione zagrożone 
grzywną w wysokości od 50 000 do 50 000 000 zł m.in. są to: brak sprawozdania, brak informacji o zmianie 
danych, brak szkoleń, brak ustanowienia wewnętrznego postępowania kontrolnego, niewykonanie decyzji 
Rady w terminie 24h, nierozpatrzenie reklamacji w terminie 48h.  Mamy zatem do czynienia z regulacją 
opresyjną, której celem jest zastraszenie usługodawców, wymuszenie na nich działań zgodnych  
z oczekiwaniami projektodawcy, a skutkiem może być efekt mrożący i doprowadzenie w obliczu tak 
wysokiego ryzyka, do samoograniczenia usługodawców, a nawet eliminacji usług polegających na 
umożliwianiu użytkownikom udostępniania swoich treści.  Ustawa, której celem ma być ochrona wolności 
słowa doprowadzić może rychło do jej ograniczenia.    
 

7. Ślepy pozew 
 

ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH KPC  
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Projekt ustawy wprowadza zmiany do Kodeksu postępowania cywilnego, które – jak należy wnioskować 
na podstawie Projektu – dotyczyć będą szerokiego grona podmiotów (usługodawców świadczących usługi 
drogą elektroniczną), które będą zobligowane m.in. do udostępniania danych osobowych swoich 
użytkowników. Niniejsza regulacja, znajdująca zastosowanie nie tylko do internetowych serwisów 
społecznościowych, może rodzić ryzyko nadużyć w pozyskiwaniu danych osobowych użytkowników,  
w szczególności biorąc pod uwagę wysokość grzywny grożącej za niezrealizowanie żądania w terminie. 

Dodatkowo, brak w tym zakresie precyzyjnych wytycznych, w jaki sposób nastąpić ma doręczenie 
wezwania, w sytuacji, gdy usługodawca nie posiada siedziby na terytorium RP, nie jest natomiast 
usługodawcą świadczącym usługę internetowego serwisu społecznościowego (nie będzie tym samym 
znajdował do niego zastosowania projektowany przepis art. 505[45] KPC). W przepisie tym projektodawca 
wskazuje bowiem wyłącznie, że usługodawcy świadczący usługi internetowego serwisu 
społecznościowego są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do doręczeń w Polsce, pomijając 
kwestię innych usługodawców. 

 
Art. 505 43 § 1 i 2 zobowiązanie usługodawcy przez sąd do wskazania danych pozwanego (określonych  
w art. 18 ust. 1 oraz ust. 5 UŚUDE) może rodzić ryzyko nadużyć w pozyskiwaniu danych użytkowników,  
w szczególności w kontekście przewidzianej grzywny grożącej za niezrealizowanie żądania sądu. Co istotne 
w zmienionym brzmieniu omawianego przepisu nałożenie grzywny ma charakter obligatoryjny. Jak 
przyjęto w § 1 po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu (niezależnie od okoliczności i przyczyn) 
sąd nakłada grzywnę na usługodawcę.  Zmniejsza się zatem władze dyskrecjonalną sądu. Jednocześnie 
zważyć należy, iż postanowienia § 1 in fine przewidujące obligatoryjne nałożenie kary w wypadku 
bezskutecznego upływu terminu są niespójne z zapisem § 2, zgodnie z którym podstawą nałożenia kary 
jest niewskazanie danych bez usprawiedliwionych powodów. Takie ujęcie rodzi poważne wątpliwości 
interpretacyjne. W zmienionym projekcie zwiększono także aż do 50 000 zł dolny próg grzywny, 
utrzymano limit górny to 2 000 000 zł. Rozwiązanie ma charakter opresyjny, powodować będzie (zupełnie 
nieuzasadnione i niezrozumiałe) zastraszenie usługodawcy oraz ryzyko nadużyć. Wskazane jest zatem 
przyjęcie rozwiązania grzywny fakultatywnej, znaczne obniżenie kwoty, a w przede wszystkim rezygnacja 
z tego szczególnego rozwiązania i skorzystanie z regulacji ogólnej KPC tj. art.  163. Brak jakiekolwiek 
uzasadnienia, by akurat w tym zakresie wprowadzać regulację szczególną, tym bardziej przewidującą tak 
wysoki poziom grzywny. Zważyć przy tym należy, iż ujawnianie danych użytkowników stanowi ingerencję 
w konstytucyjnie (art. 49 i 47 Konstytucji RP) oraz konwencyjnie (art. 8 EKPC) chronioną wolność 
komunikowania się i prawo do prywatności. Wszelka ingerencja w wymienioną wolność i prawo musi więc 
spełniać kryteria określone w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz w art. 8 ust. 2 EKPC. Z tego powodu, 
konieczne są mechanizmy szczelnie i odpowiednio zabezpieczające wymienione wartości. Wobec czego 
postulujemy na wzór regulacji KPK wprowadzenie możliwości zaskarżenia przez usługodawcę 
postanowienia sądu zobowiązującego do wydania danych przez usługodawcę.    
 
PRAWO PRASOWE  
 
Art. 35a. 1. Redaktor naczelny właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować 
nieodpłatnie, w sposób określony orzeczeniem sądu, oświadczenie osoby, która w materiale prasowym 
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dopuściła się naruszenia cudzego dobra osobistego.   2. Jeżeli w orzeczeniu, o którym mowa w § 1, nie 
wskazano inaczej, oświadczenie należy opublikować w terminie miesiąca od dnia przekazania 
oświadczenia do publikacji, bez dokonywania zmian, zamieszczania uwag i zaprzeczeń.   Po korekcie 
projektowany przepis uzupełniono o oznaczenie zobowiązanego redaktora naczelnego poprzez zwrot 
„właściwego dziennika lub czasopisma”. Zabieg należy uznać za niewystarczający. Określenie jest 
nieprecyzyjne. Z zapisu nadal nie wynika, że publikacja takiego oświadczenia nastąpić ma w tym samym 
tytule prasowym, na łamach którego opublikowano uprzednio materiał prasowy, w którym doszło do 
naruszenia, z którego z kolei wynika obowiązek publikacji oświadczenia („właściwy” może tu rozumieć np. 
jako wskazany w orzeczeniu sądu. Zatem z omawianego zapisu wynika, że redaktor naczelny będzie 
zobowiązany nieodpłatnie opublikować każde oświadczenie (niezależnie od jego wielkości, rozmiaru 
czcionki i treści), którego opublikowanie zostanie nakazane w dowolnym orzeczeniu dowolnego sądu, 
dotyczące dowolnych osób i dowolnej publikacji. W takim brzmieniu postanowienie to przerzuca na 
wydawcę wysokie koszty wykonania orzeczenia sądowego, jakie zapadło w procesie, w którym ani on, ani 
redaktor naczelny nie byli nawet stroną.   Postulujemy usunięcie tego zapisu jako bezpodstawnie 
przenoszącego odpowiedzialność (koszty) za naruszenia dokonane przez inne podmioty na wydawców 
prasy, jak również mogącego prowadzić do absurdalnych konsekwencji takich jak paraliż danego medium. 
Na marginesie trzeba koniecznie zauważyć, że powszechną praktyką orzekania jest to, iż z samego tenoru 
orzeczenia wynika obowiązek bezpłatnego rozpowszechnienia w medium, które dopuściło się naruszeń 
cudzych dóbr osobistych. Już z całą pewnością zadbanie o takie doprecyzowanie stanowi podstawowy 
obowiązek spoczywający na pełnomocniku strony powodowej. Również praktyka dnia codziennego 
pokazuje, że nie są znane przypadki, aby koszty publikacji stały na drodze rozpowszechnieniu przeprosin 
periodyku, który dopuścił się naruszenia.  
 
Budzi wątpliwość co do logiki uzasadnienie proponowanej zmiany, wedle której ma ona „na celu 
zmotywowanie redaktorów naczelnych do weryfikowania publikowanych materiałów prasowych pod 
kątem ewentualnych naruszeń dóbr osobistych osób trzecich”. Trzeba przecież założyć, że redaktorzy 
naczelni już na gruncie obecnego obecnych przepisów są należycie zmotywowani do weryfikacji 
publikowanych materiałów. Jeśli jest inaczej, tj., jeśli sąd stwierdza niedostatki w kontroli czy weryfikacji 
materiału prasowego, może to znaleźć swoje odzwierciedlenie w wysokości przyznawanego 
zadośćuczynienia, (jeśli takowe jest w ogóle dochodzone zamknij). To właśnie wysokość zadośćuczynienia 
jest odpowiednim „suwakiem” dla uwzględnienia wszelkich okoliczności sprawy, w tym staranności  
w działaniu redaktorów naczelnych. Zasadnie można się obawiać, że wprowadzenie artykułu 35a 
wprowadzi jedynie efekt określany jako „mrożący”, kiedy to po prostu nie będzie dochodziło do 
publikowania materiałów prasowych dotykających istotnych kwestii. W ten sposób nałożony zostanie 
knebel na swobodę publicznej dyskusji. 
  
 
UŚUDE  
 
Art.18 ust. 5 pkt 2 Wątpliwości budzi pojęcie „oznaczenia jednoznacznie identyfikujące” usługodawca 
 (w rozumieniu UŚUDE) nie posiada informacji, które w sposób JEDNOZNACZNY określałyby zakończenie 
sieci telekomunikacyjnej. Tym samym określenie „jednoznacznie” powinno zostać usunięte.  
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Art. 18 ust. 5 pkt 3 „datę (…) rozpoczęcia „połączenia” – pojęcie „połączenia” niezrozumiałe na gruncie 
UŚUDE, nie jest ono zdefiniowane, ani nawet używane w tejże ustawie, prawdopodobnie bezpodstawnie 
„zaciągnięte” z ustawy Prawo telekomunikacyjne, należy zastąpić obecnie używanym w UŚUDE pojęciem 
„korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną” tj. „2) datę (…) rozpoczęcia korzystania z usługi 
świadczonej drogą elektroniczną”. Zauważyć przy tym należy, że w pkt 3) przepisu w projektowanym 
brzmieniu zachowano dotychczasowe pojęcie tj. „korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną”, 
tym bardziej wprowadzenie pojęcia „połączenia” w wybranych punktach ustawy wydaje się niezrozumiałe 
i tym bardziej rodzić będzie wątpliwości interpretacyjne.  
 
Art. 18 i art.18a 
Art. 18a obciąża usługodawcę obowiązkiem 12-miesięcznej retencji danych użytkowników usług 
świadczonych drogą elektroniczną  

Zwracamy uwagę, że zarówno projekt ustawy nakładającej obowiązki na internetowe serwisy 
społecznościowe, jak i obowiązująca ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną na pewnym etapie 
zaczynają posługiwać się skróconym terminem „usługodawcy”, który na gruncie obu ustaw ma jednak 
całkiem inny zakres pojęciowy. Obowiązki wynikające z projektu ustawy adresowane są do 
„usługodawców” rozumianych jako osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która świadczy usługę internetowego serwisu społecznościowego, 
którym jest usługa umożliwiająca udostępnianie przez użytkowników dowolnych treści innym 
użytkownikom lub ogółowi, z której korzysta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej jeden 
milion użytkowników, którzy założyli profil użytkownika. Zatem adresatem obowiązków przewidzianych 
w projekcie ustawy jest stosunkowo wąska grupa podmiotów. Natomiast na potrzeby wprowadzenia tzw. 
„ślepych” powództw projektowana ustawa przewiduje szereg zmian do ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, a najważniejszą z nich jest nałożenie na „usługodawców” obowiązku przechowywania 
danych, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 5 UŚUDE, generowanych lub przetwarzanych w trakcie 
prowadzonej przez usługodawcę działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres 12 
miesięcy, licząc od dnia połączenia z systemem teleinformatycznym, do którego mają dostęp użytkownicy. 
Przy czym tak zakreślony obowiązek przechowywania (retencji) danych jest adresowany do 
„usługodawców” w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (a nie w rozumieniu 
projektowanej ustawy), a więc adresatem obowiązku retencji danych będą wszystkie podmioty, które 
świadczą swoje usługi w Internecie, bez względu na charakter świadczonej usługi, wielkość usługodawcy  
i liczbę użytkowników.   

Dane objęte obowiązkiem retencji mają być wykorzystywane nie tylko na potrzeby tzw. „ślepych” 
powództw w sprawach cywilnych (o naruszenie dóbr osobistych), co wynika z projektowanej ustawy, ale 
będą musiały być udostępniane również policji oraz innym służbom i organom państwa, uprawnionym na 
podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań karnych. Fakt, że dane 
obejmowane obowiązkiem retencji będą musiały być udostępniane uprawnionym organom państwa 
wynika z tego, że w niezmienionym brzmieniu pozostawiany jest ust. 6 w art. 18 UŚUDE, który stanowi, że 
usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w ust. 1-5, organom państwa uprawnionym 
na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Przepis ten 
obecnie dotyczy danych, które nie są objęte obowiązkiem retencji, natomiast po projektowanych 
zmianach przepis ten będzie odnosił się m.in. do danych objętych obowiązkiem retencji.  
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Znając już zakres podmiotowy planowanego obowiązku retencji danych i mając świadomość, że jeśli 
projektowane przepisy weszłyby w życie w obecnym kształcie, to obowiązek retencji objąłby niemal 
wszystkich polskich przedsiębiorców świadczących usługi w Internecie, a dane musiałyby być 
udostępniane nie tylko sądom cywilnym ale również organom państwa, należy stanowczo podkreślić, że 
tak zakreślony obowiązek retencji danych jest rozwiązaniem złym, kosztownym, szkodliwym gospodarczo 
i społecznie, nieproporcjonalnym, nieadekwatnym oraz godzącym w prawo Unii Europejskiej, 
kształtowane w tym zakresie przez liczne oczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej niejednokrotnie (m.in. wyrok TSUE z dnia 21 grudnia 2016 roku 
w tzw. sprawie Tele2, wyrok z dnia 06 października 2020 roku w sprawach połączonych C-511/18, C-
512/18, C-520/18) wskazywał na niezgodność z unijnym prawodawstwem przepisów nakładających na 
operatorów obowiązki przechowywania danych telekomunikacyjnych na potrzeby służb in gremio 
(wszystkich abonentów), dopuszczając jedynie obowiązek retencji w przypadku poważnego, realnego  
i konkretnego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, pod warunkiem odpowiednich mechanizmów 
sądowej kontroli. Wobec powyższego od wielu lat kwestionuje się zgodność przepisów regulujących 
obowiązek retencji w polskiej ustawie Prawo Telekomunikacyjne z prawem unijnym. Mimo tego 
projektodawca wprowadza analogiczne rozwiązanie do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
obciążając usługodawcę uogólnionym, niezróżnicowanym obowiązkiem retencji danych wszystkich 
użytkowników. Nie ulega wątpliwości, iż przewidziane w projekcie rozwiązanie pozostaje w sprzeczności 
z prawami podstawowymi, w tym w szczególności z prawem do prywatności. Już choćby tego względu 
Konfederacja Lewiatan postuluje usunięcie w całości z projektowanej ustawy obowiązku retencji danych 

Jeśli chodzi o koszty nowego obowiązku to nie można zapominać, iż w obecnym stanie prawnym każdy 
dostawca usług świadczonych drogą elektroniczną samodzielnie określa jakie dane osobowe  
i eksploatacyjne swoich użytkowników chce zbierać i jak długo chce przechowywać (przetwarzać) tak 
zebrane dane, przy czym oba czynniki determinowane są przede wszystkim charakterem świadczonej 
usługi. Projektowana ustawa i planowany obowiązek przechowywania danych zmienia ten stan rzeczy, 
gdyż swobodę decydowania o tym, jak długo dane mają być przechowywane zastępuje nakazem ich 
przechowywania przez okres 12 miesięcy. Dla dostawców, którzy obecnie dane przechowują krócej niż 12 
miesięcy będzie to oznaczało wzrost kosztów prowadzenia działalności, gdyż konieczny będzie zakup  
i utrzymanie własnych zasobów lub wykupienie odpowiedniej usługi, pozwalającej na przechowanie 
danych przez okres 12 miesięcy. A przechowywanie danych jest coraz droższe, z uwagi na rosnące stale 
ceny energii elektrycznej oraz ograniczenia w dostępności urządzeń wywołane pandemią i sytuacją 
międzynarodową. Takie dodatkowe koszty, w szczególności dla małych podmiotów działających w tzw. 
polskim Internecie mogą oznaczać albo podniesienie cen swoim użytkownikom albo brak rentowności  
i zamknięcie działalności. Z perspektywy osób, które dopiero chcą zacząć swoją działalność zawodową lub 
zarobkową w Internecie obowiązek retencji danych będzie kolejną barierą wejścia i obciążeniem, którego 
wykonanie trzeba będzie zabezpieczyć jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Z perspektywy 
działalności gospodarczej może to oznaczać mniejszą niż obecnie konkurencję na rynku usług i treści 
cyfrowych, mniejszą różnorodność i dostępność dla użytkowników oraz wyższe ceny.  

Ponadto, pragniemy zwrócić uwagę, iż obowiązek ten jest nieproporcjonalny i nieadekwatny, gdyż będzie 
dotyczył wszystkich dostawców usług świadczonych drogą elektroniczną, a więc również dostawców 
takich usług, które nie umożliwiają swoim użytkownikom zamieszczania jakichkolwiek treści 
pochodzących od użytkownika, co stawia takie podmioty i usługi poza obszarem, w którym może 
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dochodzić do naruszenia dóbr osobistych przez użytkowników i stosowania „ślepych” powództw. 
Przykładem takich usługodawców i usług niech będą choćby serwisy VOD z filmami udostępnianymi przez 
serwis, gdzie użytkownik może jedynie obejrzeć udostępnione seriale i filmy, ale nie może w żaden sposób 
zamieszczać w serwisie swojej treści, co wyklucza możliwość naruszenia przez użytkownika dóbr 
osobistych innego użytkownika. Zatem taki serwis VOD, choć ze względu na charakter i technologię 
świadczonej usługi nigdy nie może zostać wykorzystany przez jednego użytkownika do naruszenia dóbr 
osobistych innego użytkownika, zmuszony byłby do przechowywania przez 12 miesięcy zbieranych przez 
siebie danych, na potrzeby obsłużenia żądania sądu cywilnego, które nigdy nie nadejdzie. Takich 
przykładów można znaleźć znacznie więcej i będą one dotyczyły tych wszystkich usługodawców i tych 
wszystkich usług świadczonych drogą elektroniczną, które nie dają możliwości użytkownikom 
zamieszczenia w serwisie treści pochodzących od użytkowników – wszyscy dostawcy tego typu usług będą 
musieli ponosić koszty obowiązku retencji danych na potrzeby „ślepych” powództw, choć charakter 
świadczonych przez te podmioty usług wyklucza naruszenie dóbr osobistych w serwisie przez 
użytkownika, wykluczając też możliwość otrzymania wezwania z sądy cywilnego do przekazania danych.  

Z powodów oczywistych nie można zaakceptować rozwiązania, które zmusza przedsiębiorcę do 
ponoszenia kosztów obowiązku prawnego, który w jego przypadku nie ma żadnego uzasadnienia. Innymi 
słowy, obowiązek retencji danych mógłby być adresowany tylko i wyłącznie do dostawców tych usług, 
które umożliwiają zamieszczanie w serwisie treści pochodzących od użytkowników (przykładowo tzw. 
social media), gdyż tylko w tych przypadkach może dojść do sytuacji, w której użytkownik o nieustalonej 
tożsamości narusza dobra osobiste innego użytkownika. I być może taki był pierwotny zamysł 
Projektodawcy i zasadnym wydaje się doprecyzowanie projektowanego przepisu tak, aby ten cel osiągnąć. 
Ślad takiego myślenia można odnaleźć w uzasadnieniu do art. 21 projektowanej ustawy, gdzie czytamy, 
że  

„Wprowadzenie do niniejszego projektu retencji danych jest istotnym elementem regulacji 
działalności internetowych serwisów społecznościowych, która ma za zadanie zapewnić należytą 
ochronę praw obywateli w przypadku zaprzestania przez usługodawcę świadczenia usług.”  

Jeśli prace legislacyjne nad projektem ustawy będą jednak kontynuowane, konieczne jest 
zracjonalizowanie i uczynienie adekwatnym zakresu podmiotowego projektowanego obowiązku, tak, aby 
obowiązek przechowywania danych dotyczył wyłącznie usługodawców w rozumieniu ustawy o ochronie 
wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych.  
 
 Nadto art. 18a również posługuje się pojęciem „połączenia”, okres przechowywania danych ma być 
liczony właśnie „od dnia połączenia.” – Pojęcie „połączenia” niezrozumiałe na gruncie UŚUDE, nie jest ono 
zdefiniowane, ani nawet używane w tejże ustawie, prawdopodobnie bezpodstawnie „zaciągnięte”  
z ustawy Prawo telekomunikacyjne, należy zastąpić obecnie używanym w UŚUDE pojęciem „korzystania  
z usługi świadczonej drogą elektroniczną” tj. „(…) przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia korzystania  
z usługi świadczonej drogą elektroniczną”. W obecnym kształcie w art. 18a in fine dodano frazę „do 
którego mają dostęp użytkownicy.”  jako określenie systemu teleinformatycznego tj. „licząc od dnia 
połączenia z systemem teleinformatycznym, do którego mają dostęp użytkownicy.”. Zabieg zbędny, 
niejasny co do celu, jak i interpretacji.       
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Zwracamy w szczególności uwagę, iż projektowany przepis odnosi się – bardzo szeroko – do danych 
„generowanych lub przetwarzanych w trakcie prowadzonej działalności na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej”, co może budzić wątpliwości czy obejmuje to wyłącznie dane generowane lub przetwarzane  
w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną określonemu usługobiorcy (użytkownikowi), czy też 
może o wszelkie dane mające związek z szeroko pojętą działalnością prowadzoną na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
 

                               
 

 
 


