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Dot. korespondencji z dnia 27 lipca 2017 roku. 

Szanowni Panowie, 

problem ograniczania swobody wypowiedzi i prawa do informacji w Internecie, w tym m.in. 

blokowania treści i profili na portalu społecznościowym Facebook, jest znany Ministerstwu 

Cyfryzacji. Otrzymujemy podobne sygnały z różnorodnych źródeł, niezależnie od sceny poli-

tycznej, a każdy z nich jest dla nas równie istotny. W chwili obecnej MC prowadzi prace nad 

zmianą przepisów, których celem jest skuteczniejsze zapobieganie naruszeniom wolności 

słowa, ograniczenie celowego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji (tzw. „fake 

news”) oraz skuteczniejsze zwalczanie mowy nienawiści w Internecie. Służyć temu będzie 

przygotowywany w MC projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną1 

oraz projektowane zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji2. Jedną z zakładanych zmian jest 

objęcie polską jurysdykcją zagranicznych serwisów społecznościowych świadczących usługi 

na terytorium Polski w sprawach dotyczących wolności słowa i prawa do informacji. Obecny 

materiał ma wciąż charakter roboczy – jego ostateczna wersja, w ramach procesu legislacyj-

nego, zostanie przedstawiona do konsultacji publicznych. 

Materia dotycząca regulacji praw użytkowników Internetu jest niezwykle delikatna. Nie-

zbędne jest zrównoważenie oczekiwań różnych grup interesu - użytkowników Internetu, 

przedsiębiorców (takich jak dostawcy usług internetowych, w tym serwisy społecznościowe) 

czy organizacji pozarządowych. Prace nad zmianami prawa w tym zakresie wymagają więc 

czasu i odpowiedniego namysłu. Wiążą się również ze spotkaniami i rozmowami ze wszyst-

                                                 
1 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2017 poz. 1219) 
2 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U z 2017 poz. 1414) 
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kimi zainteresowanymi stronami, tak aby wypracowane rozwiązania były dobrze przemyśla-

ne i okazały się skuteczne. Ostateczne propozycje Ministra Cyfryzacji ocenia Prezes Rady Mi-

nistrów, decydując zarazem o dalszym toku prac. 

 

           Z poważaniem, 

Anna Streżyńska 

Minister Cyfryzacji 

/podpisano elektronicznie/ 
 
 
 
 
 
Do wiadomości:  
Pan Patryk Jaki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

 
 


