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4 Wprowadzenie 5

Informacja chce by% wolna jak ptak

Informacja to wi&cej ni' ci(g sygna#ów, które co$ opisuj(. To narz&dzie rozwoju 
ludzko$ci. Pismo, symbole matematyczne, mapy, rysunki – bez nich nie by#oby 
cywilizacji. Nauczyli$my si& zapisywa% i przekazywa% innym z#o'one idee, ale 
to nie by# koniec. Wynalazek druku umo'liwi# rozpowszechnianie informacji 
na ogromn( skal&. Kolejne wynalazki (fotografia, fonografia, film) umo'liwi#y 
szybkie tworzenie i kopiowanie dok#adnych zapisów rzeczywisto$ci.

Dzi&ki temu rozwojowi informacja sta#a si& ró'norodna i #atwa do powielenia. 
Nikt nie móg# jednak przewidzie%, 'e z czasem informacja sama si& uwolni, 
zyskuj(c co$ w rodzaju niezale'no$ci. Na prze#omie XX i XXI wieku powsta#y 
techniki zamiany ka'dej informacji na form& cyfrow(. Rozwój Internetu sprawi#, 
'e informacj& cyfrow( ka'dy z nas mo'e przekaza% ca#emu $wiatu. Równo- 
legle, dzi&ki rozwojowi rynku elektroniki osobistej, narz&dzia do tworzenia  
i publikowania informacji sta#y si& tanie, dost&pne dla wszystkich.

W tych warunkach informacja staje si& wolna. Co to znaczy?

1. Informacji nie da si& uwi&zi%. Zawsze b&dzie próbowa#a
wydosta% si& na wolno$%.

2. Informacja rozmna'a si& w sposób niekontrolowany,
tzn. jedna informacja rodzi drug( i nie ma nad tym kontroli.

3. Wypuszczenie informacji na wolno$% mo'e by% niebezpieczne
 lub szkodliwe: mo'e narusza% prawa innych osób i powszechnie
 obowi(zuj(ce prawo (np. karne).

4. Zawsze znajd( si& tacy, którzy chc( zniszczy% lub uwi&zi%
informacj&. B&dzie im przeszkadza% jej wolno$%.

5. Zawsze znajd( si& te' tacy, którzy dokarmi( informacj&
lub przechowaj( j( u siebie.

Je$li ty masz jab#ko i ja mam  
jab#ko, i wymienimy si& tymi  
jab#kami, to wtedy ty i ja wci(' 
b&dziemy mieli po jednym jab#ku. 
Ale je$li ty masz pomys# i ja mam 
pomys#, i wymienimy si& tymi 
pomys#ami, to wtedy obaj  
b&dziemy mieli dwa pomys#y.

George Bernard Shaw

4



66

Do warunków, w których funkcjonuje informacja, b&dziemy jeszcze wraca%.  
Na wst&pie chcemy jednak podkre$li%, 'e wolno$% informacji nie musi by% z#a  
i najcz&$ciej nie jest. Przeciwnie: wolno$% czyni informacj& bardziej warto$cio-
w(. Dzi&ki niej informacji mo'e starczy% dla wszystkich. 

W dalszej cz&$ci opowiemy o perypetiach informacji w Internecie i o przeszko-
dach, na jakie mo'e trafi%. Po drodze wyja$nimy problemy i opiszemy zagro'e-
nia, z jakimi powinien si& mierzy% ka'dy, kto publikuje informacj& i chce, 'eby 
dotar#a ona do szerszego grona odbiorców.
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Uwalnianie informacji:
publikacja i jej konsekwencje

Wypuszczanie informacji na wolno$%

Niemal wszyscy korzystaj!cy z Internetu wiedz!, w jaki sposób mo"na opublikowa# 
informacj$ dla innych. Najprostszym sposobem jest skorzystanie z platform stworzo-
nych tylko po to, by%my mogli co% opublikowa#. Te platformy to:

 
z nich, jest jednak nasza prywatno%# i oddanie kontroli nad publikowan! informacj! 

które sami mu podajemy, ale te" wielu innych %ladów, które zostawiamy za sob!  

Rozdzia# 1
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czemu zachowa wi$ksz! kontrol$ nad publikowan! informacj! i b$dzie w stanie lepiej 
chroni# swoj! prywatno%#.

-

zawarto%ci.

-

W USA g#o$no by#o o sprawie Jammie Thomas-Rasset, samotnej matki skazanej na 
222 tys. dolarów kary za udost&pnienie 24 piosenek bez zgody wytwórni muzycznych. 
W momencie rzekomego naruszenia prawa autorskiego kobieta nie wiedzia#a nawet, 
w jaki sposób udost&pnia si& piosenki w sieci. By#a komputerow( laiczk(. Mo'liwe, 
'e piosenki udost&pni#y jej dzieci, tak'e nie$wiadome tego, co robi(. 

Wolna informacja i k#opoty

Opublikowana w Internecie informacja !yje w"asnym !yciem. Mo!e si# zdarzy$, !e 
naruszy prawo lub wyrz%dzi szkod# innym u!ytkownikom sieci i spowoduje k"opo-
ty. Pokazuje to cho$by opisany wy!ej przypadek Jammie &omas-Rasset. Oto przy-
k"ady informacji, których opublikowanie rodzi najpowa!niejsze konsekwencje: 

-

Cen( za korzystanie z us#ug  
po$redników internetowych jest 
nasza prywatno$% i oddanie  
kontroli nad publikowan(  
informacj(. Po$rednik nie tylko 
poznaje nasze 'ycie online  
„od podszewki” – mo'e równie' 
cenzurowa% to, co komunikujemy 
$wiatu. 
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(analityk wojskowy, który przekaza# portalowi Wikileaks tysi(ce tajnych dokumentów 
dotycz(cych ameryka)skiej polityki zagranicznej, w tym wojny w Iraku) czy Edward 
Snowden (by#y pracownik ameryka)skiego wywiadu, który przekaza# mediom tajne 
dokumenty o programie PRISM). 

W maju 2010 r. bank PKO BP niechc(cy opublikowa# w sieci wra'liwe dane 1027  
firm – d#u'ników banku. Pewien m&'czyzna znalaz# te pliki w wyszukiwarce Google 
i poinformowa# o tym PKO. Bank powinien by# mu podzi&kowa%, ale zareagowa#  
inaczej – przedstawiciele PKO BP powiadomili prokuratur&, oskar'aj(c m&'czyzn& o… 
z#amanie zabezpiecze) i prób& szanta'u. 

Informacja w klatce, czyli o roli po$redników

To, "e informacja jest wolna, nie oznacza, "e nie istniej! "adne sposoby ograniczenia 

próbowa# ograniczy# obszary, w których mo"e si$ ona przemieszcza#. 
Sposób poruszania si$ informacji po Internecie mo"na sprowadzi# do prostego 

schematu:

-
biorców i nadawców. Istotne jest zrozumienie, "e w Internecie zawsze s! jacy% po%red-

kategorie po%redników: 

Informacja publikowana w Internecie przechodzi przez wiele r!k: musi by#  
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dobra osobiste pomawianej lub obra"anej osoby, ale równie" prawo karne  

prawo lub prawa innych osób ponosi w pierwszym rz$dzie sam publikuj!cy. Mo"e si$ 
jednak zdarzy#, "e opublikowanie informacji narusza prawo lub prawa innych osób, 

oczywiste: 

O tym, 'e prawa autorskie mo'na naruszy% nawet przez przypadek, przekona#a si& 
Stephanie Lenz, u'ytkowniczka YouTube’a, która podobnie jak wielu innych rodziców 
nagra#a zabawny filmik ze swoim dzieckiem w roli g#ównej. Krótki film przedstawia# 
ta)cz(ce dziecko, ale w tle da#o si& s#ysze% niewyra*nie piosenk& Prince’a. Z tego powo-
du wytwórnia muzyczna za'(da#a usuni&cia filmu z YouTube’a. 

 
a tre%ciami obra&liwymi. Mog! te" narusza# prawa autorskie.

Funkcj& satyrycznych tre$ci w Internecie coraz cz&$ciej pe#ni( tzw. memy, czyli  
obrazki zawieraj(ce sta#y element (np. wizerunek danej osoby) i humorystyczny  
– w za#o'eniu – komentarz. Swojego czasu w Polsce popularne by#y memy z „Panem 
Andrzejem”, a tak'e z „Bab( z Radomia”. Zawiera#y one wizerunki osób prywatnych 
i narusza#y ich dobra osobiste. Pan Janusz +awrynowicz, którego wizerunek sta# si& 
internetowym „Panem Andrzejem”, nie ukrywa#, 'e memy mocno i negatywnie  
wp#yn&#y na jego 'ycie.

je 
-

naruszaj! nie tylko tajemnic$, ale równie" prawa osób, których dane pojawia-
j! si$ w tych dokumentach. 

Opublikowania tre$ci, która mia#a by% zachowana w tajemnicy, w interesie spo#ecznym 
dokonuj( tzw. sygnali$ci, z angielskiego okre$lani te' jako whistleblowerzy, czyli „dmu-
chaj(cy w gwizdek”. Whistleblower publikuje tajne lub poufne informacje, 'eby ujawni% 
nadu'ycia i zaalarmowa% spo#ecze)stwo. Znani sygnali$ci to np. Bradley Manning 
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TRZY MODELE ODPOWIEDZIALNO"CI 
Na przestrzeni ostatnich lat wykszta#ci#y si&  
trzy g#ówne podej$cia do odpowiedzialno$ci  
po$redników. 

1. Koncepcja neutralno$ci – po$rednik powinien  
jedynie publikowa%, hostowa% lub przesy#a% infor-
macj&, nie oceniaj(c jej legalno$ci. Powinien by% jak 
listonosz, który nie zagl(da do przenoszonych listów  
i nie decyduje o tym, czy je dostarczy%, czy nie. 

2. Koncepcja warunkowej odpowiedzialno$ci  
– po$rednicy co do zasady nie powinni ingerowa%  
w hostowan( lub publikowan( informacj&. Je$li  
jednak dowiedz( si& od odpowiedniego organu 
(s(du, policji, prokuratora) lub osoby, której prawa 
zosta#y naruszone, 'e z dan( informacj( jest problem, 
powinni reagowa%. Je$li to zignoruj(, mog( by% 
poci(gni&ci do odpowiedzialno$ci. 

3. Koncepcja nadzoru – po$rednicy powinni sami 
dba% o to, aby w Internecie by# porz(dek. Prywatne 
firmy mog(, a nawet maj( obowi(zek monitorowa% 
tre$ci publikowane na nale'(cych do nich platfor-
mach lub serwerach i weryfikowa%, czy nie dochodzi 
do naruszenia prawa. Je$li tego nie robi(, mog( by% 
poci(gni&te do odpowiedzialno$ci. 

W Internecie mi&dzy autorem  
i odbiorc( tre$ci zawsze znajduj( 
si& po$rednicy, którzy faktycznie 
kontroluj( przep#yw informacji. 
St(d bierze si& podstawowy  
dylemat: „Czy po$rednik powi-
nien ingerowa% w informacj&?”.  
Z jednej strony prywatne firmy  
nie powinny wchodzi% w rol&  
cenzorów i s&dziów, którzy  
arbitralnie decyduj( o tym, co  
jest legalne, a co nie. Z drugiej 
strony, kiedy dochodzi do naru-
szenia prawa, a autor tre$ci  
ukrywa si& pod pseudonimem  
lub numerem IP, po$rednik mo'e 
najszybciej i najskuteczniej  
zareagowa%.

mo"e by# upubliczniana przez platformy 

-

korzysta# nie tylko organy pa'stwa 

osoby lub organizacje, które uwa"aj!, "e 
konkretna publikacja narusza ich prawa. 

informacja opublikowana w Internecie, 

jej usuni$cia. 

jak! z racji swojej roli maj! po%rednicy, 
generuje bardzo powa"ne dylematy.  

-

mo"na dotrze# do po%rednika ni" do 
autora tre%ci, który cz$sto ukrywa si$ 

 

wchodzi# w rol$ cenzorów i s$dziów, 
którzy arbitralnie decyduj! o tym, co  
jest legalne, a co nie, poniewa" nie maj! 
do tego odpowiednich kompetencji.  

 
ten dylemat jest ró"ne rozstrzygany.  

rozdziale. 
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Po$rednik w roli arbitra:
usuwanie informacji

Presja na po$redników 

odpowiedzialno%ci samych po%redników za tre%ci, które publikuj! u"ytkownicy ich 

publikowane tre%ci.

lub bezwzgl$dn! odpowiedzialno%# za tre%#, która pojawia si$ na jego platformie lub 

-

oceny i dobrej woli konkretnego po%rednika. 
Od tego, jak ukszta"tujemy zasady odpowiedzialno'ci po'redników interneto-

wych, zale!y ich stosunek do hostowanych tre'ci, tj. to, czy b#d% sk"onni je cenzu-
rowa$, czy chroni$ przed zewn#trzn% ingerencj%. Im wi#ksza odpowiedzialno'$, 
tym wi#ksza sk"onno'$ do cenzury.

Rozdzia# 2
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za tre%#, ró"ni!ce si$ przede wszystkim rodzajem reakcji, której prawo oczekuje  
 

notice & takedown  

nie wie, "e na jego serwerze lub platformie internetowej znajduje si$ tre%#, która naru-

o tym poinformowany przez samego pokrzywdzonego albo odpowiedni organ pa'-

czy platformy internetowej nadal mo"e odmówi# i pozostawi# tre%# opublikowan! 
-

"a si$ na odpowiedzialno%#. 

PRAWO W+A"CIWE 
Ustalenie, jakiemu prawu podlega serwis interneto-
wy, z którego korzystamy, bywa trudne. Po$rednik 
mo'e by% zarejestrowany w jednym kraju, mie% 
serwer w drugim, a prowadzi% faktyczn( dzia#alno$% 
w trzecim. Od prawa ka'dego z tych krajów i tzw. 
regu# kolizyjnych, jakie przewiduj(, zale'y to, której 
jurysdykcji podlega dzia#alno$% po$rednika.

U"UDE 
W Polsce procedur& usuwania tre$ci z Internetu na 
wniosek osób lub organizacji, które uwa'aj(, 'e ich 
prawa zosta#y naruszone, reguluje ustawa o $wiad-
czeniu us#ug drog( elektroniczn( (artyku# 14). 

PROBLEMATYCZNA WIEDZA 
Ustalenie, czy i kiedy po$rednik dowiedzia# si&, 'e 
konkretna informacja mo'e narusza% prawo, jest 
bardzo problematyczne. Czy sam fakt, 'e po$rednik 
moderuje tre$ci w swoim serwisie (a wi&c kto$ to 
wszystko czyta!), oznacza, 'e wie o naruszeniach 
prawa? A co, je$li moderacja jest pó#automatyczna  
i polega tylko na usuwaniu wulgaryzmów? Czy 
ka'de zg#oszenie, bez wzgl&du na tre$%, po$rednik 
powinien traktowa% jako wiarygodne? W praktyce  
te dylematy musz( rozstrzyga% s(dy.

„Zauwa' i zdejmij” 

-
szone, wniesie pozew przeciwko po%red-

opublikowan!, zale"y od okoliczno%ci. 
-

osób prywatnych, a inaczej od kancelarii 
prawnych czy organizacji zbiorowego za-
rz!dzania prawami autorskimi. To jeden 
z wa"nych powodów krytyki procedury 
usuwania tre%ci na wniosek, o której 
wi$cej piszemy w dalszej cz$%ci.

Z CZYM MUSZ, SOBIE RADZI- PO"REDNICY? 
Fundacja Panoptykon zapyta#a administratorów 
najpopularniejszych serwisów internetowych na pol-
skim rynku, jakie problemy najcz&$ciej zg#aszaj( ich 
u'ytkownicy. Oto szybki przegl(d: gro*by karalne, 
naruszenia prywatno$ci i tajemnicy korespondencji, 
tre$ci epatuj(ce nago$ci(, zniewagi, wulgaryzmy, 
stalking, dr&czenie, naruszenia dóbr osobistych 
(czci, wizerunku), drastyczne tre$ci, pod'eganie do 
nienawi$ci, obraza uczu% religijnych, wy#udzenia, 
oszustwa, nachalne tre$ci reklamowe, podszywanie 
si& pod czyj($ to'samo$%, przejmowanie kont.

NOTICE & TAKEDOWN W UE I USA
W Unii Europejskiej procedur& usuwania tre$ci  
z Internetu na wniosek wprowadza art. 14 dyrektywy 
o handlu elektronicznym. Mówi on, 'e w przypadku 
$wiadczenia us#ugi polegaj(cej na przechowywaniu 
informacji us#ugodawca nie odpowiada za informa-
cje, które dla kogo$ przechowuje, je$li spe#nia dwa 
warunki:

  nie ma „wiarygodnej wiadomo$ci” o bezpraw-
nym charakterze dzia#alno$ci lub informacji, 

   jak tylko tak( wiadomo$% uzyska, podejmuje 
odpowiednie dzia#ania w celu usuni&cia lub 
uniemo'liwienia dost&pu do informacji; 

W USA podobn( procedur& przewiduje ustawa  
o nazwie Digital Millennium Copyright Act (DMCA), 
która uwalnia od odpowiedzialno$ci za niezgodne  
z prawem tre$ci tych dostawców us#ug internetowych, 
którzy nie wiedz( o ich bezprawnym charakterze  
i nie zarabiaj( bezpo$rednio na nielegalnej aktyw-
no$ci. W literaturze ameryka)skiej zasady odpowie-
dzialno$ci po$redników s( okre$lane jako DMCA safe 
harbour, a zg#oszenia tre$ci do usuni&cia s( okre$lone 
jako DMCA notice. 

Id!c tym tropem, wi$kszo%# wysoko 
rozwini$tych krajów, w których spory  
o tre%# publikowan! w Internecie s!  
istotnym problemem, przewiduje warun-
kow! odpowiedzialno%# po%redników  
za tre%ci, które publikuj! u"ytkownicy 
ich serwisów. To oznacza, "e zgodnie  
z prawem po%rednik nie ma obowi!zku 
monitorowania i oceniania informacji, 
jakie pojawiaj! si$ na jego platformie lub 
serwerze, natomiast powinien zareago-

które twierdz!, "e konkretna informacja 
narusza ich prawa.

SPRAWA PORTALU NASZAKALWARIA.PL
W 2010 r. burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty pozwa# serwis  
NaszaKalwaria.pl. Zdaniem burmistrza 18 komentarzy, które opublikowano w serwisie, 
narusza#o jego dobra osobiste. Wiele z nich stanowi#o krytyk& dzia#a) burmistrza.  
Tylko niektóre mo'na by#o uzna% za naprawd& obra*liwe: m.in. burmistrz zosta#  
nazwany „baranem”, wypowiadane by#y te' opinie na temat stanu jego mózgu.

S(d oddali# powództwo i zas(dzi# od burmistrza koszty zwi(zane z procesem. 
Zdaniem s(du komentarze mia#y charakter opinii, która z zasady nie podlega ocenie 
w oparciu o kryterium prawdy i fa#szu. Co istotne, s(d zwróci# uwag&, 'e ura'ony 
burmistrz móg# zwróci% si& o usuni&cie komentarzy na podstawie wspomnianego art. 14 
ustawy o $wiadczeniu us#ug drog( elektroniczn(. Innymi s#owy – burmistrz móg# wyko-
rzysta% mechanizm notice & takedown, a dopiero w razie niepowodzenia i$% do s(du.
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Odpowiedzialno$% za opublikowanie 
tre$ci naruszaj(cych prawo w pierw-
szym rz&dzie ponosi sam publikuj(cy. 
W polskim prawie  po$rednik (np. ho-
stuj(cy tre$%) odpowiada tylko wtedy, 
gdy wie o naruszeniu prawa i nie re-
aguje. Po$rednik nie ma obowi(zku 
monitorowania i oceniania informacji, 
jakie pojawiaj( si& na jego platformie 
lub serwerze.

Informacja przed s(dem  

Teoretycznie ka"dy, kto uwa"a, "e informacja opublikowana w Internecie narusza jego 

miejsca zamieszkania, adresu, a w przypadku post$powania elektronicznego nawet 

jest po%rednik, który mo"e mie# dane osobowe swoich u"ytkowników. T! drog! spór 
o tre%# znowu wraca do po%rednika i jego oceny. 

-

Niestety, w tego typu sprawach nadal brakuje jasnej linii orzeczniczej.
 

 
 

-

wypowiedzi nie mo"e chroni# osób, które naruszaj! prawa innych osób. 

SZANTA! Z U!YCIEM ORGANÓW "CIGANIA 
„Prywatne firmy (…), wykorzystuj(c nowoczesne technologie, uwa'nie przeczesuj( ca#y 
internet. Czasami nawet stosuj( parapolicyjne prowokacje, by dopa$% podejrzewanych 
o piractwo internautów. A potem? Strasz( s(dem i wymuszaj( odszkodowania. Nieraz 
kilkudziesi&ciotysi&czne. By dotrze% do »winnych przest&pstwa«, wykorzystuj( jako 
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narz&dzia policj&, prokuratur& i kodeks post&powania karnego” (Ma#gorzata Koli)ska-
-D(browska, Sie% w sieci, „Gazeta Wyborcza”).

Ma#gorzata Koli)ska-D(browska w swoich reporta'ach z 2012 r. opisa#a ra'(ce 
przyk#ady nadu'ywania procedury karnej przez organizacje zarz(dzaj(ce prawami 
autorskimi i reprezentuj(ce je kancelarie prawne. Okazuje si&, 'e tysi(ce u'ytkowników 
Internetu w Polsce pada ofiar( swoistego szanta'u. 

Pe#nomocnicy twórców, producentów oprogramowania i wydawnictw zawiada-
miaj( organa $cigania o domniemaniu pope#nienia przest&pstwa tylko po to, by z ich 
pomoc( wydoby%  od po$redników dane u'ytkowników podejrzanych o naruszenia 
praw autorskich. Dane osobowe trafiaj( do akt post&powania, sk(d przechodz( w r&ce 
prywatnych firm. Na tej podstawie kancelarie prawne i firmy windykacyjne wysy#aj( 
gro*nie brzmi(ce listy z '(daniem zap#aty odszkodowania za domnieman( kradzie', 
strasz(c s(dem lub policj(. Wi&kszo$% u'ytkowników, nawet je$li nigdy nie naruszy#a 
prawa autorskiego, ulega presji i p#aci. To bezprawny, ale wci(' bardzo skuteczny 
proceder. 

SPRAWA BLOGERA Z RYGLIC
Radny miasta Ryglice prowadzi# osobisty blog, który by# moderowany przez jego syna. 
Przed wyborami samorz(dowymi na blogu znalaz# si& obra*liwy komentarz, zawiera-
j(cy krytyk& urz&duj(cego burmistrza. Syn radnego z w#asnej inicjatywy usun(# komen-
tarz. Pomimo to obra'ony burmistrz postanowi# wyst(pi% z roszczeniem o ochron& dóbr 
osobistych. Sprawa trafi#a do s(du. 

Ku zaskoczeniu wszystkich obserwatorów tego procesu S(d Okr&gowy w Tarno-
wie przychyli# si& do '(dania burmistrza i nakaza# radnemu blogerowi opublikowanie 
przeprosin oraz zap#at& 5 tys. z# na rzecz Caritas Diecezji Tarnowskiej. 

W styczniu 2012 r. S(d Apelacyjny w Krakowie zmieni# jednak wyrok i oddali# 
powództwo. S(d zauwa'y#, 'e radny bloger wype#ni# obowi(zki na#o'one na po-
$redników przez art. 14 ustawy o $wiadczeniu us#ug drog( elektroniczn(. Gdy tylko 
dowiedzia# si&, 'e na stronie ukaza# si& obra*liwy komentarz, usun(# go z serwisu. S(d 
podkre$li#, 'e prawo nakazuje podejmowanie przez administratorów jedynie dzia#a) 
nast&pczych i nie obliguje do prewencyjnej kontroli zamieszczanych komentarzy. 

Co skrzeczy w procedurze notice & takedown? 

 

krytykowana zarówno przez obro'ców praw u"ytkowników sieci, jak i przez zwolen-
ników ostrzejszego nadzoru nad publikacj! tre%ci w Internecie.

praw autorskich argumentuj!, "e je%li kto% opublikuje piosenk$ bez pozwolenia, a na 

krótkim czasie piosenk$ mog! pobra# tysi!ce osób. 
notice & takedown 

-

-

prawnika wyda mu si$ wiarygodna. Niestety, mo"e si$ okaza#, "e wytwórnia wcale nie 
ma praw do tre%ci, które de facto cenzuruje. 

W 2008 r. koncern medialny Viacom za'(da# usuni&cia z serwisu YouTube filmu pt. 
Juxtaposer, który zosta# tam opublikowany przez… jego autork&, Joann& Davidovich. 
YouTube poinformowa# j(, 'e Viacom chce usun(% film. Autorka zg#osi#a sprzeciw  
i ostatecznie unikn&#a ocenzurowania. W jaki sposób Viacom t#umaczy# si& ze swojego 
'(dania? Wytwórnia prezentowa#a sporny film w czasie festiwalu, a potem „zapomnia-
#a, 'e nie mia#a do niego praw na wy#(czno$%”.

W maju 2007 r. du'e oburzenie w$ród internautów wywo#a#o zamkni&cie serwisu 
Napisy.org, który umo'liwia# pobranie napisów do filmów przygotowanych przez 
t#umaczy-amatorów. Serwis zamkni&to rzekomo z powodu naruszenia praw autorskich 
nale'(cych do twórców filmu, mimo 'e od pocz(tku nie by#o jasne, czy udost&pnianie 
amatorskich t#umacze) bez pobierania za to wynagrodzenia faktycznie narusza czyje$ 
prawa. Dopiero w 2013 r. prokuratorzy podj&li decyzj& o umorzeniu $ledztwa na pod-
stawie opinii bieg#ych. Okaza#o si&, 'e serwis dzia#a# zgodnie z prawem. 

Za pó*no: Napisy.org znikn&#y z sieci, a twórcy serwisu nie mieli ju' si#, by urucho-
mi% go na nowo. 

 
i muzyczne posiadaj! zautomatyzowane systemy wykrywania tre%ci pirackich i wysy-
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O procedurze usuwania tre$ci  
na wniosek osób, które uwa'aj( 
si& za pokrzywdzone, mo'na  
powiedzie% to samo, co mówi si& 
o demokracji – nie jest idealna, 
ale niczego lepszego jeszcze nie 
wymy$lono. Usuwaj(c tre$%,  
po$rednik wchodzi w rol& arbitra  
w sporze, mimo 'e cz&sto nie  
potrafi przes(dzi%, kto ma racj&. 
Informacja w Internecie porusza 
si& jednak tak szybko, 'e czasem 
nie mo'na czeka% na s(d. 

24

W maju 2013 r. wytwórnie Viacom, Paramount, Fox i Lionsgate zwróci#y si& do ró'nych 
serwisów (m.in. do Google’a) z pro$b( o usuni&cie linków do filmu TPB AFK. Film by# 
niezale'n( produkcj(, udost&pnion( w Internecie za zgod( jego twórców. Poniewa' 
opowiada# o twórcach s#ynnej strony The Pirate Bay, automatyczny system wykrywania 
„pirackich” tre$ci prawdopodobnie uzna# go za naruszaj(cy prawo. Tymczasem film nie 
by# ani troch& „piracki”. 

-

jednak nieuniknione. Niestety, nadu"ywanie procedury notice & takedown mo"e by# 
-

W lutym 2013 r. dosz#o do wypadku na torze wy$cigowym Daytona w USA. Zderzy#o 
si& 10 aut, od#amki polecia#y na widowni&, 28 osób zosta#o rannych. Wypadek pokaza-
no w telewizji, ale w taki sposób, 'e incydent nie wygl(da# bardzo gro*nie. Potem  
w Internecie pojawi# si& film „nieoficjalny”, nagrany przez amatora, który przedstawia# 
ca#e wydarzenie w gorszym $wietle. 

Organizacja NASCAR, b&d(ca organizatorem wy$cigów aut seryjnych w USA, 
postanowi#a wykorzysta% swoj( pozycj& i poprosi#a YouTube o usuni&cie amatorskiego 
nagrania. NASCAR powo#a#a si& na swoje prawo do rozpowszechniania transmisji  
z wy$cigu. Internauci zauwa'yli usuni&cie amatorskiego filmu i komentowali to m.in.  
na Twitterze. Potem spraw& zacz(# dr('y% „Washington Post” i wreszcie YouTube przy-
wróci# dost&p do amatorskiego filmu. 

PRZEJRZYSTO"- USUWANIA
Próby badania nadu'y% zwi(zanych z procedur( 
usuwania tre$ci z Internetu na wniosek podejmuj(  
organizacje obywatelskie. W 2001 r. Electronic Fron-
tier Foundation uruchomi#a serwis Chilling E.ects,  
w którym s( zbierane i analizowane ró'ne wezwa-
nia do usuni&cia tre$ci kierowane do ameryka)skich 
firm internetowych. Dzi&ki Chilling E.ects uda#o si& 
odkry% i opisa% wiele nadu'y% lub prób nadu'ywania 
procedury notice & takedown. Niektóre firmy inter-
netowe z w#asnej inicjatywy publikuj( tzw. raporty 
przejrzysto$ci, informuj(ce o tym, kto i kiedy prosi# je 
o usuni&cie jakich$ tre$ci. Taki raport przygotowuj( 
m.in. Google i Twitter. 
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Blokowanie informacji
Maskowanie, nie usuwanie

 
 

po%rednik nie zgodzi si$ na usuni$cie spornej informacji albo ten, kto próbuje infor-
 

 

 

-
nie to nic innego jak maskowanie informacji, która nadal jest dost$pna na serwerze 

który próbuje uzyska# do niej dost$p, napotka po drodze na blokad$. 

Rozdzia# 3
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od opublikowanej tre%ci mo"e postawi# 
ka"dy, kto kontroluje sie# telekomunika-
cyjn! lub urz!dzenie, z którego korzysta 

mo"e by# blokowany na ró"nych pozio-
mach:

globalnego Internetu  

operatora sieci telekomuni- 

 

urz!dzenia osobistego  

 

-
sze powody, wykorzystywane metody, 
poziom technicznego zaawansowania,  
a przede wszystkim ró"ne konsekwencje 

omówimy te przeszkody po kolei, prze-
chodz!c od poziomu najwy"szego  
do najni"szego.

OMIJANIE BLOKAD 
Zablokowane strony nie znikaj( z serwerów. Aby  
do nich dotrze%, wystarczy wybra% inn( $cie'k& przez 
Internet. Blokad& stosunkowo #atwo mo'na omin(%, 
korzystaj(c z serwera proxy, sieci TOR czy odpowied-
niej wtyczki w przegl(darce. Pos#ugiwanie si& tymi 
narz&dziami jest w stanie opanowa% ka'dy u'ytkow-
nik. Z roku na rok, wraz z post&puj(cym rozwojem 
technologii, staje si& to coraz #atwiejsze. 

Blokowanie i usuwanie tre$ci to 
dwie ró'ne rzeczy. Zablokowana 
informacja nie znika z sieci: na-
dal jest dost&pna w pierwotnym 
miejscu publikacji. !eby do niej 
dotrze%, wystarczy wiedzie%, jak 
omin(% blokad&. Dlatego bloko-
wanie nielegalnych tre$ci bywa 
porównywane do zamiatania  
ich pod dywan. 

28

Blokowanie na poziomie globalnego Internetu: przejmowanie domen  

Z technicznego punktu widzenia Internet to globalna i zdecentralizowana sie$, 
nad któr% !adne pa(stwo nie ma kontroli. Informacja mo!e si# przemieszcza$ 
ró!nymi drogami i nawet kompletne zablokowanie infrastruktury na obszarze jed-
nego pa(stwa nie wp"ywa na pozosta"e. Do jego prawid"owego funkcjonowania nie 
wystarczy jednak )zyczna infrastruktura – niezb#dny jest jeszcze system nawiga-
cji, dzi#ki któremu informacja tra)a pod w"a'ciwy adres. Na ten system najwi#kszy 
wp"yw maj% Stany Zjednoczone.
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PRZEJMOWANIE DOMEN 
Przejmowanie domen polega na tym, 'e na wniosek 
w#adz USA organizacje zarz(dzaj(ce systemem 
domenowym odbieraj( danej stronie jej adres 
internetowy i wykorzystuj( go, aby przekierowa% 
u'ytkowników Internetu na stron& z oficjalnym ko-
munikatem informuj(cym o blokadzie. Strona nadal 
istnieje w sieci i mo'na j( znale*%, je$li tylko znamy 
jej numer IP. 

W listopadzie 2010 r. za pomoc( przejmowania domen w#adze USA zablokowa#y 82 
strony internetowe, rzekomo pirackie lub oferuj(ce podrobione towary. Operatorzy 
stron nie zostali w 'aden sposób ostrze'eni o blokadzie. Nie wiedzieli te', w jaki sposób 
mog( si& odwo#a% od decyzji w#adz USA. Z oficjalnego komunikatu wynika#o tylko 
tyle, 'e do blokady stron dosz#o na zlecenie rz(dowej agencji do spraw imigracji i ce#, 
podleg#ej Departamentowi Bezpiecze)stwa Wewn&trznego. Przej&cie domen odby#o si& 
na podstawie nakazu wydanego przez s(d okr&gowy.

-

blokowania tre%ci pozwala na arbitraln! ingerencj$ w podstawowe prawa u"ytkowni-
ków Internetu: prawo do swobodnego komunikowania si$ oraz dost$pu do informacji. 

W lutym 2011 r. w#adze USA przeprowadzi#y akcj& Operation Protect Our Children 
(z ang. ‘operacja chro)my nasze dzieci’), w ramach której mia#y by% zablokowane stro-
ny dystrybuuj(ce i reklamuj(ce pornografi& dzieci&c(. Rz(d USA zablokowa# tysi(ce 
domen, jednak szybko okaza#o si&, 'e 84 tysi(ce stron zablokowano ca#kiem nies#usz-
nie (!). Sta#o si& jasne, 'e nakaz blokowana podpisany przez s&dziego nie by# nale'ycie 
zweryfikowany i zaowocowa# arbitraln( cenzur(. 

-

-
 

i nie musi to by# strona ameryka'ska. 

-

czyli globalnym internetowym systemem 

poci!ga za sob! powa"ne konsekwencje 

-

 
z tej mo"liwo%ci i stosuj! szczególn!  
form$ blokowania tre%ci, jak! jest przej-
mowanie domen.

stron sprzedaj!cych podrobione towary 

-
-
-

res i wszyscy, którzy wpisywali ten adres 

o zablokowaniu strony.

BLOKOWANIE INFORMACJI A PRAWA CZ+OWIEKA 
Obowi(zkowe blokowanie stron internetowych 
zawieraj(cych nielegalne tre$ci jest odpowiedzi( 
nieproporcjonaln(, bez wzgl&du na wag& problemu, 
który próbuje rozwi(za%. Z jednej strony jest po pro-
stu nieskuteczne, bo blokowane tre$ci nie znikaj(  
z sieci i nadal wyrz(dzaj( szkod&. Z drugiej  
– poci(ga za sob( bardzo wysokie koszty w postaci 
narusze) praw cz#owieka.  

Blokowanie tre$ci z definicji jest niebezpieczne dla 
wolno$ci s#owa. Praktyka pa)stw, które eksperymen-
towa#y z tym $rodkiem, pokazuje, 'e ze wzgl&du na 
techniczne ograniczenia nie da si& z chirurgiczn(  
precyzj( blokowa% tylko tego, co prawodawca uzna 
za nielegalne. Przy okazji blokowane s( równie' 
legalne tre$ci. Co wi&cej, blokowanie wymaga 
stworzenia specjalnej infrastruktury, która mo'e by% 
nast&pnie wykorzystana do cenzurowania dowol-
nych tre$ci. 

Blokowanie zagra'a tak'e prawu do prywatno$ci.  
Z technicznego punktu widzenia zablokowanie tre$ci 
opiera si& na uprzednim sprawdzeniu, jaka informa-
cja znajduje si& wewn(trz pakietu, który u'ytkownik 
wysy#a b(d* odbiera w Internecie. W zale'no$ci 
od metody blokowania b&dzie to albo nag#ówek, 
albo jego pe#na zawarto$%. Poniewa' sprawdzanie 
ma charakter przesiewowy, w ka'dym przypadku 
dochodzi do naruszenia tajemnicy korespondencji. 
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Blokowanie na poziomie krajów 

-

-

Tre%ci nadal pozostaj! dost$pne dla wszystkich poza blokuj!cym krajem, a i tam 

-

 

argumentuj!, "e nie s! w stanie skutecznie usuwa# ich z zagranicznych serwerów  
i dlatego musz! blokowa#. 

-

 
 

W Unii Europejskiej cenzura  
Internetu teoretycznie nie istnieje. 
Co jaki$ czas pojawiaj( si& jed-
nak próby jej delikatnego wpro-
wadzania. Zwykle motywem jest 
walka z rozpowszechnianiem 
tre$ci ewidentnie naruszaj(cych 
prawo, np. obrazów seksualnego 
wykorzystywania dzieci.  
Pa)stwa argumentuj(, 'e nie  
s( w stanie skutecznie usuwa% 
ich z zagranicznych serwerów  
i dlatego musz( blokowa%.  
Tymczasem nielegalne tre$ci  
mo'na usuwa% u *ród#a, czyli  
eliminowa% z serwerów. 

ZAMIAST BLOKOWANIA – ODCINANIE U /RÓD+A 
Internet jest sieci(, której zako)czenia – serwery- 
komunikuj( si& poprzez skomplikowany uk#ad po-
#(cze). Ka'dy serwer ma swój unikatowy identyfi-
kator, który pozwala ustali% jego lokalizacj& w sieci. 
Wystarczy odci(% zako)czenie, na którym znajduj( 
si& nielegalne tre$ci, 'eby skutecznie uniemo'liwi% 
ich rozpowszechnianie. Oczywi$cie, powinno si& to 
odbywa% pod kontrol( s(du, z udzia#em bieg#ych 
i po rzetelnym zbadaniu sprawy. Ta metoda jest 
z powodzeniem wykorzystywana w walce ze spa-
mem i stronami s#u'(cymi do wy#udze) finansowych 
(phishing). Sukcesy w walce z tymi zjawiskami dowo-
dz(, 'e wspó#praca mi&dzynarodowa firm rejestru-
j(cych domeny internetowe i administratorów sieci 
mo'e dzia#a% bardzo sprawnie.

32
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Mimo mocnych argumentów przeciwko wprowadzaniu tego typu rozwi!za'  

 

-

EUROPEJSKI TRYBUNA+ SPRAWIEDLIWO"CI O ZAKAZIE BLOKOWANIA 
Wyroki Europejskiego Trybuna#u Sprawiedliwo$ci potwierdzi#y, 'e w Unii Europejskiej 
s(d nie mo'e nakaza% po$rednikom internetowym blokowania tre$ci.

W listopadzie 2011 r. Trybuna# wyda# orzeczenie w sporze pomi&dzy organizacj( 
SABAM (odpowiednikiem polskiego ZAiKS-u) a operatorem Scarlet Extended. SABAM 
'(da#a, aby dostawca Internetu zablokowa# w swojej sieci us#ugi P2P. Mia#oby to po#o-
'y% kres naruszeniom praw autorskich. Trybuna# stwierdzi#, 'e blokowanie okre$lonych 
tre$ci wymaga#oby od Scarlet aktywnego monitorowania komunikacji ka'dego z jej 
klientów, a to by#oby niezgodne z prawem europejskim. 

W lutym 2012 r. Trybuna# wyda# orzeczenie w sporze pomi&dzy SABAM a serwi-
sem spo#eczno$ciowym Netlog. Tym razem SABAM '(da#a, aby s(d zobowi(za# serwis 
spo#eczno$ciowy do filtrowania tre$ci pod k(tem mo'liwych narusze) praw autorskich. 
Trybuna# stwierdzi#, 'e wymaga#oby to aktywnego monitorowania wszystkich plików 
przechowywanych przez u'ytkowników na serwerach sieci spo#eczno$ciowej. Zdaniem 
s(du by#oby to niezgodne z prawem europejskim. 

Blokowanie poza Polsk(: wybrane przypadki 

 

-

-

-
cyjnej. 

-

 
-

 

 

-

cenzurowania wpisów swoich u"ytkowników
Polityczna cenzura Internetu to nie tylko problem krajów autorytarnych. 

Nie jest tajemnic%, !e to )rmy z demokratycznych pa(stw dostarczaj% re!imom na 
ca"ym 'wiecie technologie s"u!%ce do blokowania informacji. Toleruj%c ten stan, 
demokratyczne pa(stwa przyk"adaj% r#k# do powa!nych narusze( praw cz"owieka.
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operatora telekomunikacyjnego do blokowania tre%ci. Nie oznacza to jednak, "e  
-

mo"e mie# na celu utrudnienie "ycia konkurencji. To klasyczny przypadek blokowa-

Na pocz(tku 2013 r. w mediach pojawi#a si& informacja, 'e francuski operator Free  
ma zamiar zaoferowa% swoim klientom Internet z domy$lnym blokowaniem reklam. 
Cho% mo'na by#o to uzna% za uk#on w stron& klientów (reklamy w Internecie mog(  
by% irytuj(ce), faktycznym celem operatora by# raczej zysk zwi(zany ze zmniejszeniem 
ruchu w sieci (reklamy to zwykle obrazki lub pliki wideo, które w du'ej ilo$ci mog(  
obci('a% sie%). Ponadto operator zyska#by cz&$ciow( kontrol& nad tym, co ogl(daj( 
jego klienci. Z tego powodu pomys# operatora Free zosta# skrytykowany przez  
Fleur Pellerin, francusk( minister ds. ma#ych i $rednich przedsi&biorstw, innowacji  
i gospodarki cyfrowej.

 

-

mobilnych.

Zgodnie z prawem europejskim 
nawet s(d nie mo'e zmusi%  
operatora telekomunikacyjne- 
go do filtrowania i blokowania  
tre$ci. W pewnym zakresie  
operatorzy mog( to jednak  
robi% z w#asnej inicjatywy.  
Zwykle chodzi o bezpiecze)- 
stwo i przepustowo$% sieci.  
Ale zdarza si& te' dalej id(ca  
ingerencja w przep#yw  
informacji. 

G+0BOKA INSPEKCJA PAKIETÓW 
Je$li dochodzi do ograniczania lub blokowania 
okre$lonego rodzaju ruchu w sieci telekomunikacyj-
nej danego operatora, odbywa si& to poprzez tzw. 
g#&bok( inspekcj& pakietów (Deep Packet Inspec-
tion, DPI). Ta technika pozwala dostawcy Internetu 
analizowa% przekazywane pakiety pod wzgl&dem 
ich zawarto$ci. 

Blokowanie przez operatorów sieci telekomunikacyjnych  

36
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BRYTYJSKA „SAMOREGULACJA” 
W Wielkiej Brytanii blokowanie tre$ci opiera si& samoregulacji operatorów sieci 
telekomunikacyjnych, którzy $wiadcz( us#ug& dost&pu do Internetu. Operatorzy sami 
zobowi(zali si& do tego, 'e b&d( oferowa% swoim klientom dwa rodzaje Internetu: „nie-
filtrowany”, z dost&pem do wszystkich tre$ci, albo „czysty”, z zablokowanymi stronami 
pornograficznymi. Obecnie w rz(dzie Davida Camerona trwaj( prace nad dalej id(cym 
rozwi(zaniem: Internet „filtrowany” ma by% traktowany jako opcja domy$lna. Je$li dany 
abonent nie wska'e, 'e chce mie% dost(p do stron pornograficznych, otrzyma „filtrowa-
ne” #(cze. 

W lipcu 2013 r. organizacja Open Rights Group, zajmuj(ca si& ochron( wolno$ci 
s#owa, przeprowadzi#a wywiady z brytyjskimi dostawcami Internetu, którzy maj( 
zamiar wdro'y% blokady pornografii dla swoich klientów. Organizacja dowiedzia#a si&, 
'e maj( one blokowa% nie tylko pornografi&, ale tak'e tre$ci zwi(zane z przemoc( i ter-
roryzmem, strony o alkoholu i paleniu, strony o $rodkach technicznych do obchodzenia 
blokad, strony o anoreksji i samobójstwach, a nawet… materia#y ezoteryczne. 

Blokowanie w sieciach lokalnych 

Prawo nie zakazuje )ltrowania i blokowania tre'ci w lokalnych sieciach teleko-
munikacyjnych. Nie jest to przypadek operatorów telekomunikacyjnych, którzy 
'wiadcz% us"ug# powszechnego dost#pu do Internetu, ale prywatnych )rm lub 
instytucji publicznych, które tworz% w"asne, wewn#trzne sieci dla pracowników, 
klientów czy interesantów. 

 
koliduj!. 

 
 

W czerwcu 2013 r. ameryka)scy 'o#nierze z bazy Presidio of Monterey zauwa'yli, 'e 
nie maj( dost&pu do niektórych gazet, m.in. do brytyjskiego „Guardiana”. Armia zde-
cydowa#a si& na zablokowanie tych gazet, gdy' bra#y one udzia# w wyciekach tajnych 
dokumentów na temat programu PRISM, za którymi sta# Edward Snowden. Wojskowi 
nie mogli zatem czyta% „Guardiana” w pracy, ale oczywi$cie mogli robi% to w domu,  
na prywatnych komputerach. 

Filtry oparte na analizie s"ów kluczowych i „czarnych listach” s% dalekie od 
chirurgicznej precyzji. Cz#sto zdarza si#, !e blokuj% zupe"nie niewinne czy wr#cz 
bardzo warto'ciowe tre'ci, a przepuszczaj% to, przed czym mia"y chroni$.

 
-

W 2006 r. na podstawie umowy pomi&dzy MEN a Katolickim Centrum Kultury udost&p-
niono program o nazwie Beniamin. Program by# bezp#atny dla szkó# i wszystkich osób 
indywidualnych, które chcia#yby go u'y% w celach niekomercyjnych. Gor(c( dyskusj&  
w Internecie wywo#a#a domy$lna lista wyrazów blokowanych przez Beniamina.  
Na przyk#ad blokowane by#y s#owa typu „homoseksualizm” i „lesbijki”, ale ju' nie  
„pedalstwo” czy „lesby”. W ramach przeciwdzia#ania narkomanii zablokowano wszyst-
kie strony zawieraj(ce s#owo „narkotyki”, co niestety obejmowa#o tak'e strony kam-
panii antynarkotykowych oraz informacje o punktach pomocy. Proponowano nawet 
blokowanie s#owa „blog”, natomiast na domy$lnej li$cie blokowanych wyrazów nie  
by#o takich fraz, które rzeczywi$cie kojarzy#yby si& z przemoc(.

SAMOREGULACJA NIE MO!E OGRANICZA-  
PRAW U!YTKOWNIKÓW INTERNETU 
Promowana w Unii Europejskiej, w du'ej mierze pod 
egid( Wielkiej Brytanii, samoregulacja dostawców 
Internetu w celu stworzenia europejskiego systemu 
filtrowania i blokowania nielegalnych tre$ci narusza 
standardy ochrony praw cz#owieka. Blokowanie 
tre$ci nieodzownie #(czy si& z wp#ywaniem na 
wolno$% s#owa, która nie mo'e by% ograniczona 
inaczej jak ustawowo. Porozumienia zawierane przez 
dostawców Internetu nie podlegaj( 'adnej demo-
kratycznej kontroli, dlatego nie powinny ogranicza% 
praw obywatelskich. Zdaniem organizacji broni(cych 
praw u'ytkowników zach&canie dostawców Internetu 
do ustalania w#asnych regu# „czyszczenia sieci” jest 
niedopuszczalne. 
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-

szkodliwych. 

Z informacji uzyskanych przez Fundacj& Panoptykon od 62 bibliotek z ca#ej Polski wy-
nika, 'e ponad 62% z nich stosuje rozwi(zania blokuj(ce pewne kategorie informacji. 
Najcz&$ciej s( to tre$ci pornograficzne, ale nie tylko. Niektóre z bibliotek zainstalowa#y 
filtry ograniczaj(ce dost&p do stron rasistowskich, hazardowych, propaguj(cych prze-
moc, gier online, portali spo#eczno$ciowych. Niestety, zdarza#o si&, 'e w efekcie bloko-
wane by#y portale informacyjne, Wikipedia, a w jednej z bibliotek nawet wyszukiwarka 
po#(cze) kolejowych i strona Fundacji Panoptykon. Sonda' wykaza# te', 'e w bibliote-
kach brakuje ustalonych procedur dzia#ania w zwi(zku z blokowaniem tre$ci. Decyzj&  
o blokowaniu mog( do$% arbitralnie podejmowa% ró'ne osoby. W niektórych bibliote-
kach nie ma mo'liwo$ci z#o'enia wniosku o odblokowanie strony.

Blokowanie tre'ci internetowych mo!e si# te! odbywa$ na !yczenie, je'li 
w"a'ciciel konkretnego komputera zamówi i uruchomi odpowiedni )ltr. Jest to 
wówczas us"uga komercyjna, dzia"aj%ca wy"%cznie na komputerze, na którym 
zosta"a zainstalowana. Tym samym nie wp"ywa na dost#pno'$ blokowanych tre'ci 
dla innych u!ytkowników i nie wzbudza kontrowersji.
zdecydowa#, czy chce tego typu ochrony dla siebie lub swojej rodziny. Na polskim 

 
-

wersji, niemniej jest to kolejna przeszkoda, któr! mo"e napotka# informacja podró-

pornograficzne

gry online

zawieraj(ce obrazy seksualnego wykorzystywania dzieci

dotycz(ce materia#ów wybuchowych

zawieraj(ce sceny przemocy

portale spo#eczno$ciowe

propaguj(ce narkotyki

strony z czatami

rasistowskie, ksenofobiczne itp.

inne

satanistyczne, zwi(zane z sektami

strony umo'liwiaj(ce pobieranie i wymian& plików

zwi(zane z hazardem

100%

91,9%

62,2%

62,2%

51,4%

45,9%

40,5%

40,5%

35,1%

18,9%

18,9%

16,2%

16,2%

JAKIE TRE"CI S, BLOKOWANE PRZEZ BIBLIOTEKI?*

* Zestawienie opracowane na podstawie informacji uzyskanych przez Fundacj& Panoptykon w 2013 r.  
od 37 bibliotek stosuj(cy filtry blokuj(ce.
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Po$rednik w roli cenzora:
moderacja tre$ci

-
kowana w Internecie, a nast$pnie napotyka na ró"ne przeszkody. Na skutek zewn$trz-
nego nacisku mo"e by# nawet usuni$ta, jednak nie dzieje si$ to w wyniku arbitralnej 

tre%ci. 

u"ytkowników, mamy do czynienia z moderowaniem tre%ci. 

Rozdzia# 4
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Po$rednik internetowy, który  
z w#asnej inicjatywy moderuje 
tre$ci zamieszczane przez  
u'ytkowników, wchodzi w rol& 
cenzora. Takie dzia#anie mo'e 
by% uzasadnione okoliczno$ciami, 
jednak co do zasady budzi  
kontrowersje. 

Moderacja mo'e odpowiada% 
na ró'ne potrzeby: od dba#o$ci 
o jako$% publikowanych tre$ci 
i walki ze spamem po ochron& 
wizerunku i obaw& przed odpo-
wiedzialno$ci( prawn(. Powody 
ingerencji w tre$% powinny by% 
wyja$nione w regulaminie  
serwisu internetowego.

44

Powody moderacji  

-
-

 
komentarzami obra&liwymi, niewnosz!cymi nic ciekawego do analizy  

-

Moderowanie wpisów w celu unikni$cia ewentualnej odpowiedzialno%ci sprawia 

Moderatorzy mog! mie# zró"nicowany poziom wra"liwo%ci na tre%ci i ró"ne mnie-

autora o powodach usuni$cia i dopuszczenie sprzeciwu. 
-

 
które deklaruj! otwarto%# na krytyk$, a jednocze%nie usuwaj! wszelkie krytyczne  
komentarze.
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Ró'ne podej$cia do moderacji  

Moderacja mo"e by# realizowana na ró"ne sposoby i na ró"nych etapach. 

-

opublikowania uwag widocznych dla innych.

 

-

opublikowaniem daje po%rednikowi najwi$ksz! kontrol$, jednak wymaga te" najwi$k-
szego zaanga"owania w proces moderacji. Moderowanie tre%ci po opublikowaniu daje 
wi$cej swobody u"ytkownikom i oszcz$dza czas moderatora, jednak otwiera drog$ do 
opublikowania tre%ci niezgodnych z prawem lub obyczajami danego miejsca dyskusji. 

 
-

 
czy do wszystkich. 

Przyk#adem takiego modelu jest system stosowany w serwisie Slashdot, w którym wpisy 
jednych u'ytkowników s( oceniane przez innych. Osoby przegl(daj(ce serwis same 
jednak podejmuj( decyzj&, czy chc( ogl(da% tylko wpisy z wy'szymi ocenami, czy 
tak'e te gorzej ocenione. 

Podobny system stosuje serwis YouTube. Witryna pozwala ocenia% komentarze 
pod filmami, przy czym komentarze otrzymuj(ce wi&cej ocen negatywnych staj( si& 
domy$lnie niewidoczne. Coraz cz&$ciej podobne mechanizmy oddolnego promowania 
warto$ciowych tre$ci s( wykorzystywane w serwisach informacyjnych.

Moderacja w praktyce 

-

stosuj! tak"e premoderacj$. Moderacja na forach to internetowy standard. 

Serwisy typu Wykop konsekwentnie moderuj( tre$ci wygl(daj(ce na reklam&. Mode-
rowane s( równie' serwisy spo#eczno$ciowe, o czym w przesz#o$ci przekonywa#y si& 
matki zamieszczaj(ce na Facebooku zdj&cia przedstawiaj(ce karmienie piersi( (sic!). 
Facebook usuwa# je, poniewa' jego regulamin nie toleruje nago$ci.

narusza warunki umowy i teoretycznie mo"na j! za to poci!gn!# do odpowiedzialno-

zawsze s! jasne i zgodne z tym, co sami by%my uznali za uzasadnione. 
 

-

wulgarnych lub obra&liwych, wypowiedzi naruszaj!cych zasady dobrego 

 
 

 

b!d& usuni$cia tre%ci zabronionych przez prawo, wulgarnych, obra&liwych 

 
opublikowanej przez u"ytkownika, je%li uznamy, "e jest ona sprzeczna  
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