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Jeśli ty masz jabłko i ja mam
jabłko, i wymienimy się tymi
jabłkami, to wtedy ty i ja wciąż
będziemy mieli po jednym jabłku.
Ale jeśli ty masz pomysł i ja mam
pomysł, i wymienimy się tymi
pomysłami, to wtedy obaj
będziemy mieli dwa pomysły.

Wprowadzenie
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Informacja chce być wolna jak ptak
Informacja to więcej niż ciąg sygnałów, które coś opisują. To narzędzie rozwoju
ludzkości. Pismo, symbole matematyczne, mapy, rysunki – bez nich nie byłoby
cywilizacji. Nauczyliśmy się zapisywać i przekazywać innym złożone idee, ale
to nie był koniec. Wynalazek druku umożliwił rozpowszechnianie informacji
na ogromną skalę. Kolejne wynalazki (fotografia, fonografia, film) umożliwiły
szybkie tworzenie i kopiowanie dokładnych zapisów rzeczywistości.
Dzięki temu rozwojowi informacja stała się różnorodna i łatwa do powielenia.
Nikt nie mógł jednak przewidzieć, że z czasem informacja sama się uwolni,
zyskując coś w rodzaju niezależności. Na przełomie XX i XXI wieku powstały
techniki zamiany każdej informacji na formę cyfrową. Rozwój Internetu sprawił,
że informację cyfrową każdy z nas może przekazać całemu światu. Równolegle, dzięki rozwojowi rynku elektroniki osobistej, narzędzia do tworzenia
i publikowania informacji stały się tanie, dostępne dla wszystkich.

George Bernard Shaw

W tych warunkach informacja staje się wolna. Co to znaczy?

1.

Informacji nie da się uwięzić. Zawsze będzie próbowała
wydostać się na wolność.

2.

Informacja rozmnaża się w sposób niekontrolowany,
tzn. jedna informacja rodzi drugą i nie ma nad tym kontroli.

3.

Wypuszczenie informacji na wolność może być niebezpieczne
lub szkodliwe: może naruszać prawa innych osób i powszechnie
obowiązujące prawo (np. karne).

4.

Zawsze znajdą się tacy, którzy chcą zniszczyć lub uwięzić
informację. Będzie im przeszkadzać jej wolność.

5.

Zawsze znajdą się też tacy, którzy dokarmią informację
lub przechowają ją u siebie.
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Do warunków, w których funkcjonuje informacja, będziemy jeszcze wracać.
Na wstępie chcemy jednak podkreślić, że wolność informacji nie musi być zła
i najczęściej nie jest. Przeciwnie: wolność czyni informację bardziej wartościową. Dzięki niej informacji może starczyć dla wszystkich.
W dalszej części opowiemy o perypetiach informacji w Internecie i o przeszkodach, na jakie może trafić. Po drodze wyjaśnimy problemy i opiszemy zagrożenia, z jakimi powinien się mierzyć każdy, kto publikuje informację i chce, żeby
dotarła ona do szerszego grona odbiorców.
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Rozdział 1

Wypuszczanie informacji na wolność

Uwalnianie informacji:
publikacja i jej konsekwencje

Niemal wszyscy korzystający z Internetu wiedzą, w jaki sposób można opublikować
informację dla innych. Najprostszym sposobem jest skorzystanie z platform stworzonych tylko po to, byśmy mogli coś opublikować. Te platformy to:
t
t
t
t
t
t

TFSXJTZTQPFD[OPʯDJPXF OQ'BDFCPPL (PPHMF /, 
TFSXJTZEPQVCMJLPXBOJBPLSFʯMPOZDIUSFʯDJ OQ:PV5VCF 'MJDLS 
NJFKTDBJOUFSOFUPXZDIEZTLVTKJ VTFOFU GPSB TFSXJTZUZQV8ZLPQ 
QMBUGPSNZCMPHPXF OQ#MPHHFS #MPY 
TFSXJTZUZQVvXJLJw OQ8JLJQFEJB 
VTVHJCF[QBUOFHPIPTUJOHV OJFS[BELPQPʇD[POF[OBS[ʒE[JBNJ
EPUXPS[FOJBTUSPO888

5FQMBUGPSNZTʇCF[QBUOFJBUXFXPCTVE[F$FOʇ KBLʇQBDJNZ[BLPS[ZTUBOJF
z nich, jest jednak nasza prywatność i oddanie kontroli nad publikowaną informacją
XSʒDFQPʯSFEOJLB EPTUBXDZVTVHJ 1PʯSFEOJL[ZTLVKFEPTUʒQOJFUZMLPEPEBOZDI 
które sami mu podajemy, ale też wielu innych śladów, które zostawiamy za sobą
XTJFDJ OVNFSV*1 JOGPSNBDKJPTQS[ʒDJFJPQSPHSBNPXBOJV [LUØSZDILPS[ZTUBNZJUE 
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Ceną za korzystanie z usług
pośredników internetowych jest
nasza prywatność i oddanie
kontroli nad publikowaną
informacją. Pośrednik nie tylko
poznaje nasze życie online
„od podszewki” – może również
cenzurować to, co komunikujemy
światu.
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1P[BQMBUGPSNBNJEPTUBSD[BOZNJQS[F[QPʯSFEOJLØXJTUOJFKʇSP[XJʇ[BOJB
USVEOJFKT[FXPCTVE[F XZNBHBKʇDFXJʒDFKXJFE[ZJʯSPELØX BMFOBEBMEPTUʒQOFEMB
XT[ZTULJDI,B˃EZNP˃FXZLVQJʉTXPKʇEPNFOʒ BESFTJOUFSOFUPXZ PSB[NJFKTDFOB
TFSXFS[FJTUXPS[ZʉEPXPMOFHPCMPHB FVTVHʒ TFSXJT[ĕMNBNJ GPSVNJUEE[JʒLJ
czemu zachowa większą kontrolę nad publikowaną informacją i będzie w stanie lepiej
chronić swoją prywatność.
1MBUGPSNZJOUFSOFUPXFJTUSPOZ888[EFĕOJDKJTV˃ʇEPQVCMJLPXBOJBUSFʯDJ
4ʇKFEOBLJUBLJFTQPTPCZVEPTUʒQOJBOJBJOGPSNBDKJ LUØSZDIOJFLPKBS[ZNZ[vQVCMJLPXBOJFNw0UPQS[ZLBEZ
t
t
t

T JFDJ11 UBLJFKBL#JU5PSSFOUoV˃ZULPXOJDZVUP˃TBNJBKʇKF[OBS[ʒE[JBNJEP
QPCJFSBOJBQMJLØX BMFD[ʒTUPQSPHSBNZEPJDIPCTVHJKFEOPD[FʯOJF
VEPTUʒQOJBKʇQMJLJJOOZN
QBLJFUZCJVSPXFPOMJOF OQ(PPHMF%PDT oTV˃ʇEPUXPS[FOJBEPLVNFOUØX
BMFVNP˃MJXJBKʇUBL˃FQVCMJD[OFVEPTUʒQOJFOJFEPLVNFOUV
VTVHJEPQS[FDIPXZXBOJBQMJLØX U[XDZCFSMPDLFSZ oNBKʇTV˃ZʉKBLP
vXJSUVBMOFEZTLJw BMFVNP˃MJXJBKʇUBL˃FQVCMJD[OFVEPTUʒQOJFOJF
zawartości.

,JFEZLPS[ZTUBNZ[VTVHJOUFSOFUPXZDI NP˃FNZ[BUFNQVCMJLPXBʉJOGPSNBDKʒ OJFNBKʇDOBXFUUBLJFHP[BNJBSV8ØXD[BTJOGPSNBDKB[BDIPXVKFTJʒKBLvXPMOZ
QUBLw LUØSZVXBMOJBTJʒCF[OBT[FHPVE[JBV*NP˃FTQPXPEPXBʉQSPCMFNZ
W USA głośno było o sprawie Jammie Thomas-Rasset, samotnej matki skazanej na
222 tys. dolarów kary za udostępnienie 24 piosenek bez zgody wytwórni muzycznych.
W momencie rzekomego naruszenia prawa autorskiego kobieta nie wiedziała nawet,
w jaki sposób udostępnia się piosenki w sieci. Była komputerową laiczką. Możliwe,
że piosenki udostępniły jej dzieci, także nieświadome tego, co robią.

Wolna informacja i kłopoty
Opublikowana w Internecie informacja żyje własnym życiem. Może się zdarzyć, że
naruszy prawo lub wyrządzi szkodę innym użytkownikom sieci i spowoduje kłopoty. Pokazuje to choćby opisany wyżej przypadek Jammie Thomas-Rasset. Oto przykłady informacji, których opublikowanie rodzi najpoważniejsze konsekwencje:
t

 CSB[ZTFLTVBMOFHPXZLPS[ZTUZXBOJBE[JFDJoTʇEPLVNFOUBDKʇQS[FTUʒQTUXB
P
JDISP[QPXT[FDIOJBOJFXZS[ʇE[BLS[ZXEʒE[JFDLV LUØSF[PTUBPXZLPS[ZTUBOF JOBSVT[BQSBXPLBSOF
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t U SFʯDJEPUZD[ʇDFPTØCQSZXBUOZDI OQ[EKʒDJB LPSFTQPOEFODKB 
oNPHʇOBSVT[BʉQSZXBUOPʯʉPTPCZ LUØSFKEPUZD[ʇ
t USFʯDJPT[D[FSD[F PCSB˂MJXF OBXPVKʇDFEPQS[FNPDZoNPHʇOBSVT[Zʉ
dobra osobiste pomawianej lub obrażanej osoby, ale również prawo karne
KFʯMJOQQPE˃FHBKʇEPOJFOBXJʯDJOBUMFSBTPXZND[ZSFMJHJKOZN 
8LB˃EZNQS[ZQBELVPEQPXJFE[JBMOPʯʉ[BPQVCMJLPXBOJFUSFʯDJOBSVT[BKʇDZDI
prawo lub prawa innych osób ponosi w pierwszym rzędzie sam publikujący. Może się
jednak zdarzyć, że opublikowanie informacji narusza prawo lub prawa innych osób,
BMFQVCMJLVKʇDZPUZNOJFXJF5BLXBʯOJFCZPXQS[ZQBELV+BNNJFćPNBT3BTTFU
0UPUZQPXFSPE[BKFJOGPSNBDKJ LUØSFNPHʇOBSVT[BʉQSBXP DIPʉOJF[BXT[FKFTUUP
oczywiste:
t 5
 SFʯDJOBSVT[BKʇDFQSBXBBVUPSTLJFMVC[OBLJUPXBSPXFoUFLTUZ NV[ZLB 
[EKʒDJB ĕMNZ
O tym, że prawa autorskie można naruszyć nawet przez przypadek, przekonała się
Stephanie Lenz, użytkowniczka YouTube’a, która podobnie jak wielu innych rodziców
nagrała zabawny filmik ze swoim dzieckiem w roli głównej. Krótki film przedstawiał
tańczące dziecko, ale w tle dało się słyszeć niewyraźnie piosenkę Prince’a. Z tego powodu wytwórnia muzyczna zażądała usunięcia filmu z YouTube’a.
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(analityk wojskowy, który przekazał portalowi Wikileaks tysiące tajnych dokumentów
dotyczących amerykańskiej polityki zagranicznej, w tym wojny w Iraku) czy Edward
Snowden (były pracownik amerykańskiego wywiadu, który przekazał mediom tajne
dokumenty o programie PRISM).
W maju 2010 r. bank PKO BP niechcący opublikował w sieci wrażliwe dane 1027
firm – dłużników banku. Pewien mężczyzna znalazł te pliki w wyszukiwarce Google
i poinformował o tym PKO. Bank powinien był mu podziękować, ale zareagował
inaczej – przedstawiciele PKO BP powiadomili prokuraturę, oskarżając mężczyznę o…
złamanie zabezpieczeń i próbę szantażu.

Informacja w klatce, czyli o roli pośredników
To, że informacja jest wolna, nie oznacza, że nie istnieją żadne sposoby ograniczenia
KFKTXPCPEZ/BXFUKFʯMJUSVEOFKFTUDBLPXJUFVTVOJʒDJFEBOFKJOGPSNBDKJ[DZGSPXFK
QS[FTUS[FOJ NP˃OBTQSBXJʉ CZUBJOGPSNBDKBOJFEPUBSBEPLPOLSFUOZDIPTØC MVC
próbować ograniczyć obszary, w których może się ona przemieszczać.
Sposób poruszania się informacji po Internecie można sprowadzić do prostego
schematu:

t 5
 SFʯDJTBUZSZD[OFoNPHʇCBMBOTPXBʉOBDJFOLJFKHSBOJDZNJʒE[Z˃BSUFN
a treściami obraźliwymi. Mogą też naruszać prawa autorskie.
Funkcję satyrycznych treści w Internecie coraz częściej pełnią tzw. memy, czyli
obrazki zawierające stały element (np. wizerunek danej osoby) i humorystyczny
– w założeniu – komentarz. Swojego czasu w Polsce popularne były memy z „Panem
Andrzejem”, a także z „Babą z Radomia”. Zawierały one wizerunki osób prywatnych
i naruszały ich dobra osobiste. Pan Janusz Ławrynowicz, którego wizerunek stał się
internetowym „Panem Andrzejem”, nie ukrywał, że memy mocno i negatywnie
wpłynęły na jego życie.

t 5
 SFʯDJ LUØSF[[BP˃FOJBNJBZCZʉOJFKBXOF OQUBKOFEPLVNFOUZ JOGPSNBDje
CʒEʇDFUBKFNOJDʇIBOEMPXʇGJSN oNPHʇUSBGJBʉEP*OUFSOFUVXJNJʒXZ˃T[FHPJOUFSFTVTQPFD[OFHP KBLSØXOJF˃[VQFOJFQS[F[QS[ZQBEFL;EBS[BTJʒ ˃F
naruszają nie tylko tajemnicę, ale również prawa osób, których dane pojawiają się w tych dokumentach.
Opublikowania treści, która miała być zachowana w tajemnicy, w interesie społecznym
dokonują tzw. sygnaliści, z angielskiego określani też jako whistleblowerzy, czyli „dmuchający w gwizdek”. Whistleblower publikuje tajne lub poufne informacje, żeby ujawnić
nadużycia i zaalarmować społeczeństwo. Znani sygnaliści to np. Bradley Manning

8S[FD[ZXJTUPʯDJMJD[CBQPʯSFEOJLØXNP˃FCZʉSØ˃OB QPEPCOJFKBLMJD[CBPEbiorców i nadawców. Istotne jest zrozumienie, że w Internecie zawsze są jacyś pośredOJDZ DIPʉSØ˃OFTʇJDISPMFJNP˃MJXPʯDJXQZXBOJBOBJOGPSNBDKʒ0UPQPETUBXPXF
kategorie pośredników:
t
t
t
t

PQFSBUPS[ZTJFDJUFMFLPNVOJLBDZKOZDI EPTUBXDZ*OUFSOFUV
QPENJPUZ[BS[ʇE[BKʇDFTZTUFNFN%/4 UKLJFSVKʇDFSVDIFNXTJFDJ 
EPTUBXDZIPTUJOHV
EPTUBXDZQMBUGPSNTV˃ʇDZDIEPQVCMJLBDKJUSFʯDJ 'BDFCPPL :PV5VCFJUE 

Informacja publikowana w Internecie przechodzi przez wiele rąk: musi być
QS[FTZBOBQS[F[TJFDJPQFSBUPSØX KFTU[BQJTZXBOBOBTFSXFSBDISØ˃OZDIĕSN 
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W Internecie między autorem
i odbiorcą treści zawsze znajdują
się pośrednicy, którzy faktycznie
kontrolują przepływ informacji.
Stąd bierze się podstawowy
dylemat: „Czy pośrednik powinien ingerować w informację?”.
Z jednej strony prywatne firmy
nie powinny wchodzić w rolę
cenzorów i sędziów, którzy
arbitralnie decydują o tym, co
jest legalne, a co nie. Z drugiej
strony, kiedy dochodzi do naruszenia prawa, a autor treści
ukrywa się pod pseudonimem
lub numerem IP, pośrednik może
najszybciej i najskuteczniej
zareagować.

Rozdział 1

może być upubliczniana przez platformy
UBLJFKBL:PV5VCF8ZXJFSBKʇDOBDJTLOB
QPʯSFEOJLØXoT[D[FHØMOJFOBEPTUBXDØXIPTUJOHVJQMBUGPSNTV˃ʇDZDIEP
QVCMJLBDKJUSFʯDJoNP˃OBTLVUFD[OJF
VKBS[NJBʉJOGPSNBDKʒ;UFKESPHJNPHʇ
korzystać nie tylko organy państwa
TʇEZ QPMJDKB QSPLVSBUPS BMFUBL˃F
osoby lub organizacje, które uważają, że
konkretna publikacja narusza ich prawa.
8QSBLUZDFLB˃EZ LPNVQS[FT[LBE[B
informacja opublikowana w Internecie,
NP˃F[HPTJʉTJʒEPQPʯSFEOJLBJ[B˃ʇEBʉ
jej usunięcia.
'BLUZD[OBXBE[BOBEJOGPSNBDKʇ 
jaką z racji swojej roli mają pośrednicy,
generuje bardzo poważne dylematy.
;KFEOFKTUSPOZ LJFEZEPDIPE[JEPOBSVT[FOJBQSBXB PXJFMFBUXJFKJT[ZCDJFK
można dotrzeć do pośrednika niż do
autora treści, który często ukrywa się
QPEQTFVEPOJNFNMVCOVNFSFN*1
;ESVHJFKTUSPOZQPʯSFEOJDZOJFQPXJOOJ
wchodzić w rolę cenzorów i sędziów,
którzy arbitralnie decydują o tym, co
jest legalne, a co nie, ponieważ nie mają
do tego odpowiednich kompetencji.
8SØ˃OZDITZTUFNBDIQSBXOZDI
ten dylemat jest różne rozstrzygany.
8JʒDFKOBUFOUFNBUQJT[FNZXLPMFKOZN
rozdziale.
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TRZY MODELE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Na przestrzeni ostatnich lat wykształciły się
trzy główne podejścia do odpowiedzialności
pośredników.
1. Koncepcja neutralności – pośrednik powinien
jedynie publikować, hostować lub przesyłać informację, nie oceniając jej legalności. Powinien być jak
listonosz, który nie zagląda do przenoszonych listów
i nie decyduje o tym, czy je dostarczyć, czy nie.
2. Koncepcja warunkowej odpowiedzialności
– pośrednicy co do zasady nie powinni ingerować
w hostowaną lub publikowaną informację. Jeśli
jednak dowiedzą się od odpowiedniego organu
(sądu, policji, prokuratora) lub osoby, której prawa
zostały naruszone, że z daną informacją jest problem,
powinni reagować. Jeśli to zignorują, mogą być
pociągnięci do odpowiedzialności.
3. Koncepcja nadzoru – pośrednicy powinni sami
dbać o to, aby w Internecie był porządek. Prywatne
firmy mogą, a nawet mają obowiązek monitorować
treści publikowane na należących do nich platformach lub serwerach i weryfikować, czy nie dochodzi
do naruszenia prawa. Jeśli tego nie robią, mogą być
pociągnięte do odpowiedzialności.
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Rozdział 2

Pośrednik w roli arbitra:
usuwanie informacji

Presja na pośredników
;UFDIOJD[OFHPQVOLUVXJE[FOJBQPʯSFEOJL[BXT[FNBNP˃MJXPʯʉVTVOJʒDJBUSFʯDJ 
LUØSB[PTUBBPQVCMJLPXBOBOBKFHPQMBUGPSNJFMVC[OBKEVKFTJʒOBKFHPTFSXFS[F
#BSE[JFKQSPCMFNBUZD[OB [KFHPQVOLUVXJE[FOJB KFTUPDFOB D[ZQPXJOJFO[UFK
NP˃MJXPʯDJTLPS[ZTUBʉ/BUʒPDFOʒOBKXJʒLT[ZXQZXNBSFHVMBDKBQSBXOBJ[BTBEZ
odpowiedzialności samych pośredników za treści, które publikują użytkownicy ich
TFSXJTØX%ZTLVTKBP[BTBEBDIPEQPXJFE[JBMOPʯDJQPʯSFEOJLØXKFTUKFEOPD[FʯOJF
EZTLVTKʇPUZN XKBLJNTUPQOJVQPXJOOJPOJJOHFSPXBʉXQS[FTZBOF IPTUPXBOFMVC
publikowane treści.
+FʯMJQSBXP LUØSFSFHVMVKFE[JBBMOPʯʉQPʯSFEOJLB OBLBEBOBOJFHPXBSVOLPXʇ
lub bezwzględną odpowiedzialność za treść, która pojawia się na jego platformie lub
TFSXFS[F QPʯSFEOJLCʒE[JFNJBTJMOʇNPUZXBDKʒ ˃FCZ[BSFBHPXBʉ;[BTBEZ˃BEFO
QS[FETJʒCJPSDBOJFDIDFOBSB˃BʉTJʒOBPET[LPEPXBOJBJQSPDFTZTʇEPXF+FʯMJKFEOBL
QSBXP[XBMOJBQPʯSFEOJLØXPEXT[FMLJFKPEQPXJFE[JBMOPʯDJ[BUSFʯʉ SFBLDKBOB[HPT[FOJF ˃FLPOLSFUOBJOGPSNBDKBOBSVT[BD[ZKFʯQSBXB CʒE[JF[BMF˃BBXZʇD[OJFPE
oceny i dobrej woli konkretnego pośrednika.
Od tego, jak ukształtujemy zasady odpowiedzialności pośredników internetowych, zależy ich stosunek do hostowanych treści, tj. to, czy będą skłonni je cenzurować, czy chronić przed zewnętrzną ingerencją. Im większa odpowiedzialność,
tym większa skłonność do cenzury.

Idąc tym tropem, większość wysoko
rozwiniętych krajów, w których spory
o treść publikowaną w Internecie są
istotnym problemem, przewiduje warunkową odpowiedzialność pośredników
za treści, które publikują użytkownicy
ich serwisów. To oznacza, że zgodnie
z prawem pośrednik nie ma obowiązku
monitorowania i oceniania informacji,
jakie pojawiają się na jego platformie lub
serwerze, natomiast powinien zareagoXBʉOB[HPT[FOJBPTØCMVCPSHBOJ[BDKJ 
które twierdzą, że konkretna informacja
narusza ich prawa.
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PRAWO WŁAŚCIWE
Ustalenie, jakiemu prawu podlega serwis internetowy, z którego korzystamy, bywa trudne. Pośrednik
może być zarejestrowany w jednym kraju, mieć
serwer w drugim, a prowadzić faktyczną działalność
w trzecim. Od prawa każdego z tych krajów i tzw.
reguł kolizyjnych, jakie przewidują, zależy to, której
jurysdykcji podlega działalność pośrednika.
UŚUDE
W Polsce procedurę usuwania treści z Internetu na
wniosek osób lub organizacji, które uważają, że ich
prawa zostały naruszone, reguluje ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (artykuł 14).
PROBLEMATYCZNA WIEDZA
Ustalenie, czy i kiedy pośrednik dowiedział się, że
konkretna informacja może naruszać prawo, jest
bardzo problematyczne. Czy sam fakt, że pośrednik
moderuje treści w swoim serwisie (a więc ktoś to
wszystko czyta!), oznacza, że wie o naruszeniach
prawa? A co, jeśli moderacja jest półautomatyczna
i polega tylko na usuwaniu wulgaryzmów? Czy
każde zgłoszenie, bez względu na treść, pośrednik
powinien traktować jako wiarygodne? W praktyce
te dylematy muszą rozstrzygać sądy.

„Zauważ i zdejmij”
/BʯXJFDJFSP[XJOʒZTJʒSØ˃OFXBSJBOUZXBSVOLPXFKPEQPXJFE[JBMOPʯDJQPʯSFEOJLØX
za treść, różniące się przede wszystkim rodzajem reakcji, której prawo oczekuje
PEQPʯSFEOJLBQPPUS[ZNBOJV[HPT[FOJB/BKD[ʒʯDJFKTQPUZLBOZNJQS[ZKʒUZNUBL˃F
X1PMTDFKFTUXBSJBOUPLSFʯMBOZBOHJFMTLJNUFSNJOFNnotice & takedown [BOH
A[BVXB˃J[EFKNJK 
8UZNXBSJBODJFQPʯSFEOJLOJFQPOPTJPEQPXJFE[JBMOPʯDJUBLEVHP KBLEVHP
nie wie, że na jego serwerze lub platformie internetowej znajduje się treść, która naruT[BD[ZKFʯQSBXBMVCQSBXPQPXT[FDIOJFPCPXJʇ[VKʇDF0ENPNFOUV XLUØSZN[PTUB
o tym poinformowany przez samego pokrzywdzonego albo odpowiedni organ pańTUXPXZ QPMJDKʒ TʇE QSPLVSBUVSʒ NP˃FKV˃CZʉQPDJʇHOJʒUZEPPEQPXJFE[JBMOPʯDJ
oDIZCB˃FPEQPXJFEOJP[BSFBHVKF D[ZMJVTVOJFTQPSOʇUSFʯʉ8OJFLUØSZDITZTUFNBDI
QSBXOZDI [BOJNKʇVTVOJF NVTJKFEOBL[BXJBEPNJʉBVUPSBJXZTVDIBʉKFHPSBDKJ
1PMTLJFQSBXPUFHPEPEBULPXFHPFUBQVOJFQS[FXJEVKF+FʯMJQPʯSFEOJLVTVOJF
TQPSOʇUSFʯʉ CʒE[JF[XPMOJPOZ[PEQPXJFE[JBMOPʯDJ0D[ZXJʯDJF XBʯDJDJFMTFSXFSB
czy platformy internetowej nadal może odmówić i pozostawić treść opublikowaną
OQKFʯMJV[OB[HPT[FOJF[BOJFXJBSZHPEOFBMCPV[OBSBDKFBVUPSB BMFXØXD[BTOBSBża się na odpowiedzialność.

3Z[ZLP ˃FPTPCBMVCPSHBOJ[BDKB 
LUØSBVXB˃B ˃FKFKQSBXB[PTUBZOBSVszone, wniesie pozew przeciwko pośredOJLPXJ LUØSZQP[PTUBXJTQPSOʇUSFʯʉ
opublikowaną, zależy od okoliczności.
8JFE[ʇUPUF˃QPʯSFEOJDZJOJFTUFUZ[EBS[BTJʒ ˃FJOBD[FKUSBLUVKʇ[HPT[FOJBPE
osób prywatnych, a inaczej od kancelarii
prawnych czy organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. To jeden
z ważnych powodów krytyki procedury
usuwania treści na wniosek, o której
więcej piszemy w dalszej części.

Z CZYM MUSZĄ SOBIE RADZIĆ POŚREDNICY?
Fundacja Panoptykon zapytała administratorów
najpopularniejszych serwisów internetowych na polskim rynku, jakie problemy najczęściej zgłaszają ich
użytkownicy. Oto szybki przegląd: groźby karalne,
naruszenia prywatności i tajemnicy korespondencji,
treści epatujące nagością, zniewagi, wulgaryzmy,
stalking, dręczenie, naruszenia dóbr osobistych
(czci, wizerunku), drastyczne treści, podżeganie do
nienawiści, obraza uczuć religijnych, wyłudzenia,
oszustwa, nachalne treści reklamowe, podszywanie
się pod czyjąś tożsamość, przejmowanie kont.

NOTICE & TAKEDOWN W UE I USA
W Unii Europejskiej procedurę usuwania treści
z Internetu na wniosek wprowadza art. 14 dyrektywy
o handlu elektronicznym. Mówi on, że w przypadku
świadczenia usługi polegającej na przechowywaniu
informacji usługodawca nie odpowiada za informacje, które dla kogoś przechowuje, jeśli spełnia dwa
warunki:

t

nie ma „wiarygodnej wiadomości” o bezprawnym charakterze działalności lub informacji,

t

jak tylko taką wiadomość uzyska, podejmuje
odpowiednie działania w celu usunięcia lub
uniemożliwienia dostępu do informacji;

W USA podobną procedurę przewiduje ustawa
o nazwie Digital Millennium Copyright Act (DMCA),
która uwalnia od odpowiedzialności za niezgodne
z prawem treści tych dostawców usług internetowych,
którzy nie wiedzą o ich bezprawnym charakterze
i nie zarabiają bezpośrednio na nielegalnej aktywności. W literaturze amerykańskiej zasady odpowiedzialności pośredników są określane jako DMCA safe
harbour, a zgłoszenia treści do usunięcia są określone
jako DMCA notice.

SPRAWA PORTALU NASZAKALWARIA.PL
W 2010 r. burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty pozwał serwis
NaszaKalwaria.pl. Zdaniem burmistrza 18 komentarzy, które opublikowano w serwisie,
naruszało jego dobra osobiste. Wiele z nich stanowiło krytykę działań burmistrza.
Tylko niektóre można było uznać za naprawdę obraźliwe: m.in. burmistrz został
nazwany „baranem”, wypowiadane były też opinie na temat stanu jego mózgu.
Sąd oddalił powództwo i zasądził od burmistrza koszty związane z procesem.
Zdaniem sądu komentarze miały charakter opinii, która z zasady nie podlega ocenie
w oparciu o kryterium prawdy i fałszu. Co istotne, sąd zwrócił uwagę, że urażony
burmistrz mógł zwrócić się o usunięcie komentarzy na podstawie wspomnianego art. 14
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Innymi słowy – burmistrz mógł wykorzystać mechanizm notice & takedown, a dopiero w razie niepowodzenia iść do sądu.
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Odpowiedzialność za opublikowanie
treści naruszających prawo w pierwszym rzędzie ponosi sam publikujący.
W polskim prawie pośrednik (np. hostujący treść) odpowiada tylko wtedy,
gdy wie o naruszeniu prawa i nie reaguje. Pośrednik nie ma obowiązku
monitorowania i oceniania informacji,
jakie pojawiają się na jego platformie
lub serwerze.
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Informacja przed sądem
Teoretycznie każdy, kto uważa, że informacja opublikowana w Internecie narusza jego
QSBXB NP˃FQP[XBʉKFKBVUPSB8QSBLUZDFPLB[VKFTJʒUPCBSE[PUSVEOF QPOJFXB˃
QPMTLBQSPDFEVSBXZNBHBQPEBOJBEBOZDIPTPCPXZDIBVUPSB JNJFOJB OB[XJTLB 
miejsca zamieszkania, adresu, a w przypadku postępowania elektronicznego nawet
OVNFSV1&4&- 1SØCBXZEPCZDJBUZDIEBOZDIPEPTPCZ LUØSʇ[BNJFS[BNZQP[XBʉ 
[[BTBEZOBQPULBPQØS-FQT[ZN˂SØEFNUFHPUZQVJOGPSNBDKJ DIPʉUF˃OJF[BXT[F 
jest pośrednik, który może mieć dane osobowe swoich użytkowników. Tą drogą spór
o treść znowu wraca do pośrednika i jego oceny.
$[ZXBʯDJDJFMTFSXFSBMVCQMBUGPSNZJOUFSOFUPXFKQPXJOJFOVEPTUʒQOJBʉOBT[F
EBOFLB˃EFNV LUPUXJFSE[J ˃F[BNJFS[BOBTQP[XBʉ +BLVDISPOJʉV˃ZULPXOJLØX
VTVHJOUFSOFUPXZDIQS[FESZ[ZLJFN ˃FLUPʯXZVE[JJDIEBOFOJFOBQPUS[FCZ
[P˃FOJBQP[XV BMFUZMLPQPUP CZOBXBTOʇSʒLʒvEPDIPE[JʉTQSBXJFEMJXPʯDJw OQ
XZTZBʉHSP˂OJFXZHMʇEBKʇDFMJTUZX[ZXBKʇDFEP[BQBUZ 5PQPXB˃OFEZMFNBUZ [XZLMFSP[TUS[ZHBOFQS[F[(FOFSBMOFHP*OTQFLUPSB0DISPOZ%BOZDI0TPCPXZDIMVCTʇE
Niestety, w tego typu sprawach nadal brakuje jasnej linii orzeczniczej.
8S8PKFXØE[LJ4ʇE"ENJOJTUSBDZKOZX8BST[BXJFXZEBXZSPL 
LUØSZEPUZD[ZLPCJFUZ˃ʇEBKʇDFKPEQFXOFKĕSNZVKBXOJFOJBOVNFSØX*1PTØC LUØSF
MPHPXBZTJʒEPQSPXBE[POFHPQS[F[OJʇQPSUBMV,PCJFUB[XSØDJBTJʒXUFKTQSBXJF
EP(FOFSBMOFHP*OTQFLUPSB0DISPOZ%BOZDI0TPCPXZDI (*0%0 5FOOBLB[B
ĕSNJFVKBXOJFOJFOVNFSØX*1'JSNB[P˃ZBXOJPTFLPQPOPXOFSP[QBUS[FOJF
TQSBXZ BSHVNFOUVKʇD ˃FOVNFSV*1OJFNP˃OBV[OBʉ[BEBOʇPTPCPXʇ(*0%0
QPEUS[ZNBTXPKFTUBOPXJTLP BTQSBXBUSBĕBEP4ʇEV"ENJOJTUSBDZKOFHPX8BST[BXJF5FOV[OB ˃F(*0%0NJBSBDKʒ1PELSFʯMJ ˃FQSBXPEPTXPCPEOFKBOPOJNPXFK
wypowiedzi nie może chronić osób, które naruszają prawa innych osób.
;VQFOJFJOOZXZSPL[PTUBXZEBOZOBQPD[ʇULVS NJNP˃FTZUVBDKB
CZBBOBMPHJD[OBEXJFPTPCZQPQSPTJZQFXOʇĕSNʒPVEPTUʒQOJFOJFOVNFSØX*1
QS[ZQJTBOZDIEPV˃ZULPXOJLØXQSPXBE[POFHPQS[F[OJʇGPSVN(*0%0OBLB[B
ĕSNJFVEPTUʒQOJFOJFEBOZDI'JSNBPENØXJBJ[P˃ZBTLBSHʒ5ZNSB[FN84"
V[OB ˃FTLBSHB[BTVHVKFOBVX[HMʒEOJFOJF HEZ˃(*0%0CʒEOJFQPNJOʇSFHVMBDKF
QS[FXJE[JBOFXVTUBXJFPʯXJBED[FOJVVTVHESPHʇFMFLUSPOJD[Oʇ;EBOJFNTʇEVUB
VTUBXBXQSPXBE[BPESʒCOF[BTBEZVEPTUʒQOJBOJBEBOZDIEMBVTVHJOUFSOFUPXZDI
v8ZEBXBOJFUBLJDIJOGPSNBDKJKBLBESFT*1LPNQVUFSBNP˃FOBTUʇQJʉXZʇD[OJFOB
˃ʇEBOJFTʇEVMVCQSPLVSBUPSB [BXBSUFXPEQPXJFEOJNQPTUBOPXJFOJVUZDIPSHBOØXw
oTUXJFSE[JTʇE
SZANTAŻ Z UŻYCIEM ORGANÓW ŚCIGANIA
„Prywatne firmy (…), wykorzystując nowoczesne technologie, uważnie przeczesują cały
internet. Czasami nawet stosują parapolicyjne prowokacje, by dopaść podejrzewanych
o piractwo internautów. A potem? Straszą sądem i wymuszają odszkodowania. Nieraz
kilkudziesięciotysięczne. By dotrzeć do »winnych przestępstwa«, wykorzystują jako
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narzędzia policję, prokuraturę i kodeks postępowania karnego” (Małgorzata Kolińska-Dąbrowska, Sieć w sieci, „Gazeta Wyborcza”).
Małgorzata Kolińska-Dąbrowska w swoich reportażach z 2012 r. opisała rażące
przykłady nadużywania procedury karnej przez organizacje zarządzające prawami
autorskimi i reprezentujące je kancelarie prawne. Okazuje się, że tysiące użytkowników
Internetu w Polsce pada ofiarą swoistego szantażu.
Pełnomocnicy twórców, producentów oprogramowania i wydawnictw zawiadamiają organa ścigania o domniemaniu popełnienia przestępstwa tylko po to, by z ich
pomocą wydobyć od pośredników dane użytkowników podejrzanych o naruszenia
praw autorskich. Dane osobowe trafiają do akt postępowania, skąd przechodzą w ręce
prywatnych firm. Na tej podstawie kancelarie prawne i firmy windykacyjne wysyłają
groźnie brzmiące listy z żądaniem zapłaty odszkodowania za domniemaną kradzież,
strasząc sądem lub policją. Większość użytkowników, nawet jeśli nigdy nie naruszyła
prawa autorskiego, ulega presji i płaci. To bezprawny, ale wciąż bardzo skuteczny
proceder.
SPRAWA BLOGERA Z RYGLIC
Radny miasta Ryglice prowadził osobisty blog, który był moderowany przez jego syna.
Przed wyborami samorządowymi na blogu znalazł się obraźliwy komentarz, zawierający krytykę urzędującego burmistrza. Syn radnego z własnej inicjatywy usunął komentarz. Pomimo to obrażony burmistrz postanowił wystąpić z roszczeniem o ochronę dóbr
osobistych. Sprawa trafiła do sądu.
Ku zaskoczeniu wszystkich obserwatorów tego procesu Sąd Okręgowy w Tarnowie przychylił się do żądania burmistrza i nakazał radnemu blogerowi opublikowanie
przeprosin oraz zapłatę 5 tys. zł na rzecz Caritas Diecezji Tarnowskiej.
W styczniu 2012 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił jednak wyrok i oddalił
powództwo. Sąd zauważył, że radny bloger wypełnił obowiązki nałożone na pośredników przez art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Gdy tylko
dowiedział się, że na stronie ukazał się obraźliwy komentarz, usunął go z serwisu. Sąd
podkreślił, że prawo nakazuje podejmowanie przez administratorów jedynie działań
następczych i nie obliguje do prewencyjnej kontroli zamieszczanych komentarzy.
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Co skrzeczy w procedurze notice & takedown?
0QSPDFEVS[FVTVXBOJBUSFʯDJOBXOJPTFLNP˃OBQPXJFE[JFʉUPTBNP DPNØXJTJʒ
PEFNPLSBDKJoOJFKFTUJEFBMOB BMFOJD[FHPMFQT[FHPKFT[D[FOJFXZNZʯMPOP+FTU
krytykowana zarówno przez obrońców praw użytkowników sieci, jak i przez zwolenników ostrzejszego nadzoru nad publikacją treści w Internecie.
;XPMFOOJDZPTUS[FKT[FHPOBE[PSVNØXJʇ ˃FD[ʒTUPNJKB[CZUXJFMFD[BTV [BOJN
[HPT[POBEPVTVOJʒDJBUSFʯʉ[PTUBOJFGBLUZD[OJFTLBTPXBOB/BQS[ZLBEQPTJBEBD[F
praw autorskich argumentują, że jeśli ktoś opublikuje piosenkę bez pozwolenia, a na
KFKVTVOJʒDJFUS[FCBD[FLBʉHPE[JOZMVCEV˃FK QPOPT[ʇQPXB˃OFTUSBUZ CPXUZN
krótkim czasie piosenkę mogą pobrać tysiące osób.
;EBOJFNPCSPʤDØXQSBXV˃ZULPXOJLØX*OUFSOFUVQSPDFEVSBnotice & takedown
KFTUD[ʒTUPOBEV˃ZXBOBXZLPS[ZTUVKFTJʒKʇEPUFHP BCZVTVOʇʉJOGPSNBDKʒDBLPXJDJFMFHBMOʇJOJFOBSVT[BKʇDʇOJD[ZJDIQSBX/BQS[ZLBENP˃FTJʒ[EBS[Zʉ ˃F[OBOB
XZUXØSOJBNV[ZD[OB[B˃ʇEBVTVOJʒDJBĕMNVPQVCMJLPXBOFHPXTFSXJTJFXJEFP 
QPXPVKʇDTJʒOBTXPKFQSBXBBVUPSTLJF8BʯDJDJFMTFSXJTVoT[D[FHØMOJFKFʯMJKFTUUP
TFSXJTOJT[PXZ CF[ʯSPELØXOBQSPGFTKPOBMOʇQPNPDQSBXOʇo[EV˃ZNQSBXEPQPEPCJFʤTUXFN[BSFBHVKFOB[HPT[FOJF CPBSHVNFOUBDKBQS[ZHPUPXBOBQS[F[EPCSFHP
prawnika wyda mu się wiarygodna. Niestety, może się okazać, że wytwórnia wcale nie
ma praw do treści, które de facto cenzuruje.
W 2008 r. koncern medialny Viacom zażądał usunięcia z serwisu YouTube filmu pt.
Juxtaposer, który został tam opublikowany przez… jego autorkę, Joannę Davidovich.
YouTube poinformował ją, że Viacom chce usunąć film. Autorka zgłosiła sprzeciw
i ostatecznie uniknęła ocenzurowania. W jaki sposób Viacom tłumaczył się ze swojego
żądania? Wytwórnia prezentowała sporny film w czasie festiwalu, a potem „zapomniała, że nie miała do niego praw na wyłączność”.
W maju 2007 r. duże oburzenie wśród internautów wywołało zamknięcie serwisu
Napisy.org, który umożliwiał pobranie napisów do filmów przygotowanych przez
tłumaczy-amatorów. Serwis zamknięto rzekomo z powodu naruszenia praw autorskich
należących do twórców filmu, mimo że od początku nie było jasne, czy udostępnianie
amatorskich tłumaczeń bez pobierania za to wynagrodzenia faktycznie narusza czyjeś
prawa. Dopiero w 2013 r. prokuratorzy podjęli decyzję o umorzeniu śledztwa na podstawie opinii biegłych. Okazało się, że serwis działał zgodnie z prawem.
Za późno: Napisy.org zniknęły z sieci, a twórcy serwisu nie mieli już sił, by uruchomić go na nowo.

4BNJQPTJBEBD[FQSBXBVUPSTLJDIQS[Z[OBKʇ ˃FD[BTFNCʒEOJF˃ʇEBKʇVTVOJʒDJB
USFʯDJ[*OUFSOFUV%[JFKFTJʒUBLQS[FEFXT[ZTULJNEMBUFHP ˃FXZUXØSOJFĕMNPXF
i muzyczne posiadają zautomatyzowane systemy wykrywania treści pirackich i wysyBOJB[HPT[FʤEPOBKXJʒLT[ZDIĕSNJOUFSOFUPXZDI
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O procedurze usuwania treści
na wniosek osób, które uważają
się za pokrzywdzone, można
powiedzieć to samo, co mówi się
o demokracji – nie jest idealna,
ale niczego lepszego jeszcze nie
wymyślono. Usuwając treść,
pośrednik wchodzi w rolę arbitra
w sporze, mimo że często nie
potrafi przesądzić, kto ma rację.
Informacja w Internecie porusza
się jednak tak szybko, że czasem
nie można czekać na sąd.
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W maju 2013 r. wytwórnie Viacom, Paramount, Fox i Lionsgate zwróciły się do różnych
serwisów (m.in. do Google’a) z prośbą o usunięcie linków do filmu TPB AFK. Film był
niezależną produkcją, udostępnioną w Internecie za zgodą jego twórców. Ponieważ
opowiadał o twórcach słynnej strony The Pirate Bay, automatyczny system wykrywania
„pirackich” treści prawdopodobnie uznał go za naruszający prawo. Tymczasem film nie
był ani trochę „piracki”.

;SBQPSUVQS[FKS[ZTUPʯDJ(PPHMFBXZOJLB ˃FXUZMLPD[FSXDVSQPTJBEBD[F
QSBXBVUPSTLJDIQPQSPTJMJUʒĕSNʒPVTVOJʒDJFQPOBE NMOBESFTØX[XZOJLØX
XZT[VLJXBOJB8TVNJFUBLJFQSPʯCZXZTUPTPXBPPSHBOJ[BDKJ(PPHMFUXJFSE[J 
˃FOJFPEQPXJBEBQP[ZUZXOJFOBXT[ZTULJFQSPʯCZVTVOJʒDJBUSFʯDJJTUBSBTJʒXZBQZXBʉOBEV˃ZDJB1S[ZNJMJPOBDIUFHPUZQV[HPT[FʤNJFTJʒD[OJFQPNZLJXZEBKʇTJʒ
jednak nieuniknione. Niestety, nadużywanie procedury notice & takedown może być
XZOJLJFNQPNZLJ BMFSØXOJFD[ʒTUPTV˃ZVTVXBOJV[TJFDJJOGPSNBDKJOJFXZHPEOZDIEMBPLSFʯMPOZDIĕSN
W lutym 2013 r. doszło do wypadku na torze wyścigowym Daytona w USA. Zderzyło
się 10 aut, odłamki poleciały na widownię, 28 osób zostało rannych. Wypadek pokazano w telewizji, ale w taki sposób, że incydent nie wyglądał bardzo groźnie. Potem
w Internecie pojawił się film „nieoficjalny”, nagrany przez amatora, który przedstawiał
całe wydarzenie w gorszym świetle.
Organizacja NASCAR, będąca organizatorem wyścigów aut seryjnych w USA,
postanowiła wykorzystać swoją pozycję i poprosiła YouTube o usunięcie amatorskiego
nagrania. NASCAR powołała się na swoje prawo do rozpowszechniania transmisji
z wyścigu. Internauci zauważyli usunięcie amatorskiego filmu i komentowali to m.in.
na Twitterze. Potem sprawę zaczął drążyć „Washington Post” i wreszcie YouTube przywrócił dostęp do amatorskiego filmu.

PRZEJRZYSTOŚĆ USUWANIA
Próby badania nadużyć związanych z procedurą
usuwania treści z Internetu na wniosek podejmują
organizacje obywatelskie. W 2001 r. Electronic Frontier Foundation uruchomiła serwis Chilling Effects,
w którym są zbierane i analizowane różne wezwania do usunięcia treści kierowane do amerykańskich
firm internetowych. Dzięki Chilling Effects udało się
odkryć i opisać wiele nadużyć lub prób nadużywania
procedury notice & takedown. Niektóre firmy internetowe z własnej inicjatywy publikują tzw. raporty
przejrzystości, informujące o tym, kto i kiedy prosił je
o usunięcie jakichś treści. Taki raport przygotowują
m.in. Google i Twitter.
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Blokowanie informacji

Maskowanie, nie usuwanie
%PUFKQPSZ[BKNPXBMJʯNZTJʒTZUVBDKʇ XLUØSFKJOGPSNBDKB[PTUBBPQVCMJLPXBOB
VXPMOJPOB BMFQPKBXJBTJʒLUPʯ LUPDIDJBKʇVKBS[NJʉ XZXJFSBKʇDXQZXOB
QPʯSFEOJLB EPTUBXDʒIPTUJOHVMVCQMBUGPSNZJOUFSOFUPXFK $PXTZUVBDKJ HEZ
pośrednik nie zgodzi się na usunięcie spornej informacji albo ten, kto próbuje inforNBDKʒVKBS[NJʉ OJFKFTUXTUBOJFTLPOUBLUPXBʉTJʒ[QPʯSFEOJLJFN OQ[FX[HMʒEV
OBUP ˃FNBPOTXPKʇTJFE[JCʒQP[BHSBOJDBNJLSBKVJPENBXJBXTQØQSBDZ 
,PMFKOʇQS[FT[LPEʇ KBLʇNP˃OBQPTUBXJʉOBESPE[FJOGPSNBDKJ KFTUCMPLBEB
#MPLPXBOJFUPOJFUPTBNPDPVTVXBOJFUSFʯDJ6TVOJʒUBJOGPSNBDKB[OJLB
[TFSXFSBMVCQMBUGPSNZ OBLUØSFK[PTUBBPQVCMJLPXBOB/BXFUKFʯMJTBNQPʯSFEOJL
UFDIOJD[OJFKFTUXTUBOJFKʇPEUXPS[Zʉ EFĕOJUZXOFXZNB[BOJFJOGPSNBDKJ[QBNJʒDJ
VS[ʇE[FʤKFTUUSVEOF ˃BEFOV˃ZULPXOJL*OUFSOFUVOJFNBEPOJFKEPTUʒQV#MPLPXBnie to nic innego jak maskowanie informacji, która nadal jest dostępna na serwerze
MVCQMBUGPSNJFQVCMJLBDZKOFK+FEZOBSØ˃OJDBQPMFHBOBUZN ˃FV˃ZULPXOJL*OUFSOFUV 
który próbuje uzyskać do niej dostęp, napotka po drodze na blokadę.
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Blokowanie i usuwanie treści to
dwie różne rzeczy. Zablokowana
informacja nie znika z sieci: nadal jest dostępna w pierwotnym
miejscu publikacji. Żeby do niej
dotrzeć, wystarczy wiedzieć, jak
ominąć blokadę. Dlatego blokowanie nielegalnych treści bywa
porównywane do zamiatania
ich pod dywan.
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#MPLBEʒPEHSBE[BKʇDʇPECJPSDʒ
od opublikowanej treści może postawić
każdy, kto kontroluje sieć telekomunikacyjną lub urządzenie, z którego korzysta
PECJPSDB"[BUFNEPTUʒQEPJOGPSNBDKJ
może być blokowany na różnych poziomach:

OMIJANIE BLOKAD
Zablokowane strony nie znikają z serwerów. Aby
do nich dotrzeć, wystarczy wybrać inną ścieżkę przez
Internet. Blokadę stosunkowo łatwo można ominąć,
korzystając z serwera proxy, sieci TOR czy odpowiedniej wtyczki w przeglądarce. Posługiwanie się tymi
narzędziami jest w stanie opanować każdy użytkownik. Z roku na rok, wraz z postępującym rozwojem
technologii, staje się to coraz łatwiejsze.

t g lobalnego Internetu
MVCDBZDIQBʤTUX
t operatora sieci telekomuniLBDZKOFK
t TJFDJMPLBMOFK OQVS[ʒEV 
T[LPZD[ZĕSNZ 
t urządzenia osobistego
OQLPNQVUFSBXEPNV 
,B˃EZ[UZDIQP[JPNØXCMPLPXBOJB
JOGPSNBDKJNBTXPKʇTQFDZĕLʒOBKD[ʒTUsze powody, wykorzystywane metody,
poziom technicznego zaawansowania,
a przede wszystkim różne konsekwencje
EMBV˃ZULPXOJLØX*OUFSOFUV%MBUFHP
omówimy te przeszkody po kolei, przechodząc od poziomu najwyższego
do najniższego.
Blokowanie na poziomie globalnego Internetu: przejmowanie domen
Z technicznego punktu widzenia Internet to globalna i zdecentralizowana sieć,
nad którą żadne państwo nie ma kontroli. Informacja może się przemieszczać
różnymi drogami i nawet kompletne zablokowanie infrastruktury na obszarze jednego państwa nie wpływa na pozostałe. Do jego prawidłowego funkcjonowania nie
wystarczy jednak fizyczna infrastruktura – niezbędny jest jeszcze system nawigacji, dzięki któremu informacja trafia pod właściwy adres. Na ten system największy
wpływ mają Stany Zjednoczone.
0CTVHʇUFHPTZTUFNV D[ZMJLJFSPXBOJFNSVDIFNX*OUFSOFDJF OBOBKXZ˃T[ZN
QP[JPNJF[BKNVKFTJʒPSHBOJ[BDKBPOB[XJFćF*OUFSOFU$PSQPSBUJPOGPS"TTJHOFE
/BNFTBOE/VNCFST *$"// /J˃FKXIJFSBSDIJJGVOLDKPOVKʇSFHJPOBMOFSFKFTUSZ
JOUFSOFUPXF5FOFLPTZTUFNPSHBOJ[BDKJXQFOJLPOUSPMVKFQS[Z[OBXBOJFOB[XEPNFO
JOUFSOFUPXZDI VTUBMBOJFJDITUSVLUVSZJTQPTØC XKBLJE[JBBKʇTFSXFSZ%/4OB
DBZNʯXJFDJF
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*$"//NBTUBUVTQSZXBUOFKPSHBOJ[BDKJOPOQSPĕU [BSFKFTUSPXBOFKXTUBOJF
,BMJGPSOJB LUØSFKS[ʇE64"QS[FLB[B
D[BTPXPOBE[ØSOBETZTUFNFN%/4 
czyli globalnym internetowym systemem
OBXJHBDKJ6NJFKTDPXJFOJFUFKPSHBOJ[BDKJ
OBUFSFOJFJX[BLSFTJFKVSZTEZLDKJ64"
pociąga za sobą poważne konsekwencje
EMBHMPCBMOFKTJFDJ8QSBLUZDFXBE[F
64"PXJFMFCBSE[JFKOJ˃JOOFLSBKFNPHʇ
XQZXBʉOBUP D[ZJOGPSNBDKBQS[FTZBOBQS[F[*OUFSOFUUSBĕQPEXBʯDJXZ
BESFT4UBOZ;KFEOPD[POFLPS[ZTUBKʇ
z tej możliwości i stosują szczególną
formę blokowania treści, jaką jest przejmowanie domen.
8PTUBUOJDIMBUBDIUFO[BCJFH
OBKD[ʒʯDJFKCZTUPTPXBOZEPCMPLPXBOJB
stron sprzedających podrobione towary
JPGFSVKʇDZDIvQJSBDLJFwQMJLJ[NV[ZLʇ 
ĕMNBNJJUE/BQS[ZLBE KFʯMJX*OUFSOFDJFE[JBBBTUSPOBXXX[FHBSLJQPESØCLJDPN XBE[F64"QS[FKNPXBZKFKBEres i wszyscy, którzy wpisywali ten adres
EPQS[FHMʇEBSLJ OBUSBĕBMJOBLPNVOJLBU
o zablokowaniu strony.

PRZEJMOWANIE DOMEN
Przejmowanie domen polega na tym, że na wniosek
władz USA organizacje zarządzające systemem
domenowym odbierają danej stronie jej adres
internetowy i wykorzystują go, aby przekierować
użytkowników Internetu na stronę z oficjalnym komunikatem informującym o blokadzie. Strona nadal
istnieje w sieci i można ją znaleźć, jeśli tylko znamy
jej numer IP.

W listopadzie 2010 r. za pomocą przejmowania domen władze USA zablokowały 82
strony internetowe, rzekomo pirackie lub oferujące podrobione towary. Operatorzy
stron nie zostali w żaden sposób ostrzeżeni o blokadzie. Nie wiedzieli też, w jaki sposób
mogą się odwołać od decyzji władz USA. Z oficjalnego komunikatu wynikało tylko
tyle, że do blokady stron doszło na zlecenie rządowej agencji do spraw imigracji i ceł,
podległej Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przejęcie domen odbyło się
na podstawie nakazu wydanego przez sąd okręgowy.

1PQJFSXT[FKHPʯOFKBLDKJCMPLPXBOJBTUSPOXSQPEOJPTZTJʒHPTZ ˃FOJFLUØSFTUSPOZ[PTUBZPDFO[VSPXBOFOJFTVT[OJF;XSØDPOPVXBHʒOBUP ˃FUBLBGPSNB
blokowania treści pozwala na arbitralną ingerencję w podstawowe prawa użytkowników Internetu: prawo do swobodnego komunikowania się oraz dostępu do informacji.
4UBOZ;KFEOPD[POFOJFQPUSBLUPXBZUFKLSZUZLJQPXB˃OJF
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W lutym 2011 r. władze USA przeprowadziły akcję Operation Protect Our Children
(z ang. ‘operacja chrońmy nasze dzieci’), w ramach której miały być zablokowane strony dystrybuujące i reklamujące pornografię dziecięcą. Rząd USA zablokował tysiące
domen, jednak szybko okazało się, że 84 tysiące stron zablokowano całkiem niesłusznie (!). Stało się jasne, że nakaz blokowana podpisany przez sędziego nie był należycie
zweryfikowany i zaowocował arbitralną cenzurą.

$IPʉQS[FKNPXBOJFEPNFOKFTUSFBMJ[PXBOFOB[MFDFOJFBNFSZLBʤTLJFKBENJOJTUSBDKJ [EBS[BTJʒ ˃FLPOLSFUOFE[JBBOJBTʇXZOJLJFNXTQØQSBDZNJʒE[ZOBSPEPXFK 
UBL˃FOBMJOJJ6OJB&VSPQFKTLBo4UBOZ;KFEOPD[POF
8MJTUPQBE[JFSXBE[F64"XTQØMOJF[&VSPQPMFNPSB[XBE[BNJQBʤTUX
6&QS[FKʒZBESFTZJOUFSOFUPXF[LPʤDØXLBNJFVSPQFKTLJNJ NJOFV "LDKB
NJBBVEFS[ZʉXTQS[FEBXDØXQPESØCFL/BXFUKFʯMJGBLUZD[OJF[BNLOJʒUPQPSUBMF
[BKNVKʇDFTJʒOJFMFHBMOʇE[JBBMOPʯDJʇ XBʯOJFXUFEZTUBPTJʒKBTOF ˃F4UBOZ;KFEOPD[POFNPHʇQFXOFHPEOJB[BCMPLPXBʉEPXPMOʇTUSPOʒJOUFSOFUPXʇDBFNVʯXJBUV
i nie musi to być strona amerykańska.

BLOKOWANIE INFORMACJI A PRAWA CZŁOWIEKA
Obowiązkowe blokowanie stron internetowych
zawierających nielegalne treści jest odpowiedzią
nieproporcjonalną, bez względu na wagę problemu,
który próbuje rozwiązać. Z jednej strony jest po prostu nieskuteczne, bo blokowane treści nie znikają
z sieci i nadal wyrządzają szkodę. Z drugiej
– pociąga za sobą bardzo wysokie koszty w postaci
naruszeń praw człowieka.
Blokowanie treści z definicji jest niebezpieczne dla
wolności słowa. Praktyka państw, które eksperymentowały z tym środkiem, pokazuje, że ze względu na
techniczne ograniczenia nie da się z chirurgiczną
precyzją blokować tylko tego, co prawodawca uzna
za nielegalne. Przy okazji blokowane są również
legalne treści. Co więcej, blokowanie wymaga
stworzenia specjalnej infrastruktury, która może być
następnie wykorzystana do cenzurowania dowolnych treści.
Blokowanie zagraża także prawu do prywatności.
Z technicznego punktu widzenia zablokowanie treści
opiera się na uprzednim sprawdzeniu, jaka informacja znajduje się wewnątrz pakietu, który użytkownik
wysyła bądź odbiera w Internecie. W zależności
od metody blokowania będzie to albo nagłówek,
albo jego pełna zawartość. Ponieważ sprawdzanie
ma charakter przesiewowy, w każdym przypadku
dochodzi do naruszenia tajemnicy korespondencji.
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W Unii Europejskiej cenzura
Internetu teoretycznie nie istnieje.
Co jakiś czas pojawiają się jednak próby jej delikatnego wprowadzania. Zwykle motywem jest
walka z rozpowszechnianiem
treści ewidentnie naruszających
prawo, np. obrazów seksualnego
wykorzystywania dzieci.
Państwa argumentują, że nie
są w stanie skutecznie usuwać
ich z zagranicznych serwerów
i dlatego muszą blokować.
Tymczasem nielegalne treści
można usuwać u źródła, czyli
eliminować z serwerów.
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Blokowanie na poziomie krajów
8*OUFSOFDJFHSBOJDFQBʤTUXPXFJHFPHSBĕD[OFOJFNBKʇ[OBD[FOJB,B˃EZV˃ZULPXOJLNP˃FVNJFʯDJʉUSFʯʉOBTFSXFS[FQPESVHJFKTUSPOJFHMPCV,PNQMJLVKFUPQSBDʒ
TʇEØXJPSHBOØXʯDJHBOJB LUØSFOJFNPHʇTLVUFD[OJFE[JBBʉQP[BHSBOJDBNJTXPKFHP
QBʤTUXBCF[NJʒE[ZOBSPEPXZDIQPSP[VNJFʤJTLPNQMJLPXBOZDIQSPDFEVS1PD[VDJF
CF[SBEOPʯDJNP˃FTQSBXJʉ ˃FQSPTUZ DIPʉNBPTLVUFD[OZʯSPEFL KBLJNKFTU[BCMPLPXBOJFOJFMFHBMOZDIUSFʯDJEMBXBTOZDIPCZXBUFMJ TUBOPXJLVT[ʇDFSP[XJʇ[BOJF
Treści nadal pozostają dostępne dla wszystkich poza blokującym krajem, a i tam
CMPLBEʒTUPTVOLPXPBUXPNP˃OBPNJOʇʉ LPS[ZTUBKʇD[TFSXFSBQSPYZ TJFDJ503D[Z
PEQPXJFEOJFKXUZD[LJXQS[FHMʇEBSDF$PXJʒDFK CMPLPXBOFTUSPOZTʇOBUZDINJBTU
QS[FOPT[POFOBJOOFTFSXFSZ XQS[ZQBELVTUSPOQPSOPHSBĕD[OZDIOBXFULJMLBE[JFTJʇUSB[ZXDJʇHVEPCZ DPOJXFD[ZTFOTCMPLPXBOJB
81PMTDFJJOOZDILSBKBDIOBMF˃ʇDZDIEP6OJJ&VSPQFKTLJFKDFO[VSB*OUFSOFUV
UFPSFUZD[OJFOJFJTUOJFKF$PKBLJʯD[BTQPKBXJBKʇTJʒKFEOBLQSØCZKFKEFMJLBUOFHP
XQSPXBE[BOJB;XZLMFNPUZXFNKFTUXBMLB[SP[QPXT[FDIOJBOJFNUSFʯDJFXJEFOUOJF
OBSVT[BKʇDZDIQSBXP OQPCSB[ØXTFLTVBMOFHPXZLPS[ZTUZXBOJBE[JFDJ1BʤTUXB
argumentują, że nie są w stanie skutecznie usuwać ich z zagranicznych serwerów
i dlatego muszą blokować.
5ZND[BTFNOJFMFHBMOFUSFʯDJNP˃OBVTVXBʉV˂SØEB D[ZMJFMJNJOPXBʉ[TFSXFSØX0EQPXJFEOJFPSHBOZXJFE[ʇ HE[JFJDIT[VLBʉ8JʒLT[PʯʉTUSPOJOUFSOFUPXZDI
[BXJFSBKʇDZDIPCSB[ZTFLTVBMOFHPXZLPS[ZTUZXBOJBE[JFDJ[OBKEVKFTJʒX&VSPQJF
;BDIPEOJFK H#FMHJBJ/JFNDZ ,PMFKOFLMVD[PXFMPLBMJ[BDKFUP3PTKB 6LSBJOB
J64"8CSFXQPMJUZD[OFKSFUPSZDFE[JBBOJBQPMJDKJJPSHBOJ[BDKJQP[BS[ʇEPXZDI
OQ*OUFSOFU8BUDI'PVOEBUJPO OBQPMVXZLSZXBOJBJVTVXBOJBOJFMFHBMOZDIUSFʯDJ 
XUZNTUSPOQFEPĕMTLJDI TʇCBSE[PTLVUFD[OF

ZAMIAST BLOKOWANIA – ODCINANIE U ŹRÓDŁA
Internet jest siecią, której zakończenia – serwerykomunikują się poprzez skomplikowany układ połączeń. Każdy serwer ma swój unikatowy identyfikator, który pozwala ustalić jego lokalizację w sieci.
Wystarczy odciąć zakończenie, na którym znajdują
się nielegalne treści, żeby skutecznie uniemożliwić
ich rozpowszechnianie. Oczywiście, powinno się to
odbywać pod kontrolą sądu, z udziałem biegłych
i po rzetelnym zbadaniu sprawy. Ta metoda jest
z powodzeniem wykorzystywana w walce ze spamem i stronami służącymi do wyłudzeń finansowych
(phishing). Sukcesy w walce z tymi zjawiskami dowodzą, że współpraca międzynarodowa firm rejestrujących domeny internetowe i administratorów sieci
może działać bardzo sprawnie.
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Mimo mocnych argumentów przeciwko wprowadzaniu tego typu rozwiązań
X1PMTDFQPKBXJBZTJʒQPNZTZCMPLPXBOJBTUSPO[USFʯDJBNJ LUØSFOBSVT[BKʇQSBXP
1PELPOJFDSS[ʇE%POBMEB5VTLB[BQSPQPOPXBXQSPXBE[FOJFSFKFTUSVTUSPO
JVTVHOJFEP[XPMPOZDI.JBBQPXTUBʉvD[BSOBMJTUBwTUSPO LUØSFCZZCZCMPLPXBOF
3[ʇEDIDJBUʇESPHʇXBMD[Zʉ[USFʯDJBNJQFEPĕMTLJNJ GBT[ZTUPXTLJNJ PT[VLBʤD[ZNJ
MVCQSPNVKʇDZNJIB[BSE1PEXQZXFN[NBTPXBOFKLSZUZLJQPNZTSFKFTUSVTUSPO
JVTVHOJFEP[XPMPOZDI[PTUBQPS[VDPOZ1PEPCOF BOBXFUEBMFKJEʇDFLPODFQDKF
SFHVMBSOJFQPXSBDBKʇKFEOBLXEFCBUBDIQPMJUZD[OZDI OQXPEOJFTJFOJVEPQPSOPHSBĕJ UBL˃FUFKMFHBMOFK 
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI O ZAKAZIE BLOKOWANIA
Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości potwierdziły, że w Unii Europejskiej
sąd nie może nakazać pośrednikom internetowym blokowania treści.
W listopadzie 2011 r. Trybunał wydał orzeczenie w sporze pomiędzy organizacją
SABAM (odpowiednikiem polskiego ZAiKS-u) a operatorem Scarlet Extended. SABAM
żądała, aby dostawca Internetu zablokował w swojej sieci usługi P2P. Miałoby to położyć kres naruszeniom praw autorskich. Trybunał stwierdził, że blokowanie określonych
treści wymagałoby od Scarlet aktywnego monitorowania komunikacji każdego z jej
klientów, a to byłoby niezgodne z prawem europejskim.
W lutym 2012 r. Trybunał wydał orzeczenie w sporze pomiędzy SABAM a serwisem społecznościowym Netlog. Tym razem SABAM żądała, aby sąd zobowiązał serwis
społecznościowy do filtrowania treści pod kątem możliwych naruszeń praw autorskich.
Trybunał stwierdził, że wymagałoby to aktywnego monitorowania wszystkich plików
przechowywanych przez użytkowników na serwerach sieci społecznościowej. Zdaniem
sądu byłoby to niezgodne z prawem europejskim.

Rozdział 3

35

Blokowanie poza Polską: wybrane przypadki
/BKD[ʒʯDJFKKBLPX[ØSJOUFSOFUPXFKDFO[VSZQPEBKFTJʒ$IJOZD[Z"SBCJʒ4BVEZKTLʇ
5FLSBKFPUXBSDJFQS[Z[OBKʇ ˃FJDIQSBXPOJFQP[XBMBOBQFOʇTXPCPEʒXZQPXJFE[J
X*OUFSOFDJFJ˃FPHSBOJD[BKʇEPTUʒQEPJOGPSNBDKJ LUØSFVXB˃BKʇ[BOJF[HPEOF[XBTOʇQPMJUZLʇ4ʇKFEOBLOBʯXJFDJFQBʤTUXBPXJFMFCBSE[JFKQSPCMFNPXFOJ˃$IJOZ
*SBOOJFQPQS[FTUBOBCMPLPXBOJV*OUFSOFUVJXQBEOBQPNZTTUXPS[FOJB
XBTOFK LSBKPXFKTJFDJ LUØSBNP˃FCZʉPEDJʒUBPESFT[UZʯXJBUB%[JʒLJBVUPOPNJD[OFK
JLPOUSPMPXBOFKTJFDJXBE[F*SBOVNPHʇBSCJUSBMOJFEFDZEPXBʉPUZN DPKFTUEPTUʒQOFEMBPCZXBUFMJUFHPLSBKV8OBKOPXT[FKIJTUPSJJ*OUFSOFUVPCTFSXPXBMJʯNZUF˃UBL
OJF[XZLFXZEBS[FOJB KBLPEDJOBOJFDBZDILSBKØXPEHMPCBMOFKTJFDJUFMFLPNVOJLBcyjnej.
8TUZD[OJVSXBE[F&HJQUV[BCMPLPXBZXDBZNLSBKVEPTUʒQEP*OUFSOFUV VTVHJ4.4J#MBDL#FSSZ&HJQUTUBTJʒD[ZNʯXSPE[BKVLPNVOJLBDZKOFKD[BSOFK
E[JVSZ/JFQPXTUS[ZNBPUPKFEOBLV˃ZULPXOJLØXTJFDJQS[FELPNVOJLPXBOJFNTJʒ
TJʒHOʒMJQPTUBSʇNFUPEʒEPTUʒQVEP*OUFSOFUV[BQPNPDʇ[XZLFKMJOJJUFMFGPOJD[OFK
8NBSDVSMJCJKTLJFXBE[FPEDJʒZEPTUʒQEP*OUFSOFUVX-JCJJ BUBL˃F
[BCMPLPXBZQPʇD[FOJB[[BHSBOJDʇ#ZBUPSFBLDKBSF˃JNV.VBNNBSBBM,BEEBĕFHPOBSP[QS[FTUS[FOJBKʇDʇTJʒQPDBZNLSBKVXPKOʒEPNPXʇ1POJFXB˃XBE[F
X5SZQPMJTJFLPOUSPMPXBZOBKXJʒLT[FHPXLSBKVEPTUBXDʒ*OUFSOFUVo-JCZB5FMFDPN
BOE5FDIOPMPHZoXQSPXBE[FOJFCMPLBEZOJFCZPUSVEOFEPQS[FQSPXBE[FOJB
8MJTUPQBE[JFSPE*OUFSOFUV[PTUBBPEDJʒUB4ZSJB1S[FETUBXJDJFMFS[ʇEV
PCXJOJBMJPUPUFSSPSZTUØX KFEOBLNBPLUPEBUFNVXJBSʒo4ZSJBKFTUQPʇD[POB
[*OUFSOFUFNQS[F[D[UFSZĕ[ZD[OFLBCMF XUZNUS[ZQPENPSTLJF LUØSFUSVEOPCZPCZ
VT[LPE[JʉKFEOPD[FʯOJF8NBKVSUFOTDFOBSJVT[TJʒQPXUØS[Zo4ZSJBEPTPXOJF[OJLOʒB[TJFDJ
83PTKJXS[BQSPQPOPXBOPTUXPS[FOJFD[FHPʯOBLT[UBUvSFKFTUSVTUSPO
[BLB[BOZDIw QS[FEFXT[ZTULJNXDFMV[NOJFKT[FOJBEPTUʒQVEPQPSOPHSBĕJJPDISPOZ
E[JFDJ8QSPUFTUQS[FDJXLPUZNSP[XJʇ[BOJPN[BBOHB˃PXBZTJʒĕSNZJOUFSOFUPXF 
BUBL˃FSPTZKTLB8JLJQFEJB;D[BTFNPLB[BPTJʒ ˃FPCBXZQS[FDJXOJLØXDFO[VSZ
CZZCBSE[PV[BTBEOJPOF8MJQDVS D[ZMJOJFDBZSPLQØ˂OJFK EFQVUPXBOBEP
%VNZ+FMFOB.J[VMJOB[BQSPQPOPXBBUBLJF[BPTUS[FOJFUFHPQSBXB BCZXDJʇHV
HPE[JOXBE[FNPHZCMPLPXBʉEPTUʒQEPUSFʯDJQFOZDIyQS[FLMFʤTUX8QSBLUZDF
P[OBD[BPCZUPCMPLPXBOJFXT[ZTULJDITFSXJTØX LUØSFPENØXJZCZvEPCSPXPMOFHPw
cenzurowania wpisów swoich użytkowników
Polityczna cenzura Internetu to nie tylko problem krajów autorytarnych.
Nie jest tajemnicą, że to firmy z demokratycznych państw dostarczają reżimom na
całym świecie technologie służące do blokowania informacji. Tolerując ten stan,
demokratyczne państwa przykładają rękę do poważnych naruszeń praw człowieka.
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Zgodnie z prawem europejskim
nawet sąd nie może zmusić
operatora telekomunikacyjnego do filtrowania i blokowania
treści. W pewnym zakresie
operatorzy mogą to jednak
robić z własnej inicjatywy.
Zwykle chodzi o bezpieczeństwo i przepustowość sieci.
Ale zdarza się też dalej idąca
ingerencja w przepływ
informacji.
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Blokowanie przez operatorów sieci telekomunikacyjnych
8TQPNJOBMJʯNZ ˃FBOJX1PMTDF BOJX6OJJ&VSPQFKTLJFKOJFNBOBS[VDPOFKDFO[VSZ
*OUFSOFUV B&VSPQFKTLJ5SZCVOB4QSBXJFEMJXPʯDJPS[FL ˃FTʇEOJFNP˃F[NVTJʉ
operatora telekomunikacyjnego do blokowania treści. Nie oznacza to jednak, że
XQFXOZN[BLSFTJFPQFSBUPS[ZOJFNPHʇĕMUSPXBʉJCMPLPXBʉUSFʯDJ[XBTOFKJOJDKBUZXZ0UØ˃NPHʇJSPCJʇUP
#MPLPXBOJFJOGPSNBDKJXXZLPOBOJVPQFSBUPSØXTJFDJUFMFLPNVOJLBDZKOZDI
OBKD[ʒʯDJFKNBV[BTBEOJFOJFUFDIOJD[OFTV˃ZCF[QJFD[FʤTUXVJQS[FQVTUPXPʯDJTJFDJ
1S[ZLBEFNUBLJDIE[JBBʤKFTUCMPLPXBOJFTQBNV LUØSZ[BQZDIBʇD[BPQFSBUPSØX 
MVCSVDIV11QS[F[PQFSBUPSØXTJFDJNPCJMOZDI;EBS[BKʇTJʒKFEOBLUF˃E[JBBOJB
LPOUSPXFSTZKOFPQPEP˃VCJ[OFTPXZNMVCQPMJUZD[OZN/BQS[ZLBECMPLPXBOJF
może mieć na celu utrudnienie życia konkurencji. To klasyczny przypadek blokowaOJBUFMFGPOJJJOUFSOFUPXFK VTVHJUZQV7P*1 QS[F[PQFSBUPSØXUFMFLPNVOJLBDZKOZDI 
LUØS[ZPGFSVKʇEPTUʒQEP*OUFSOFUVJVTVHJHPTPXF
Na początku 2013 r. w mediach pojawiła się informacja, że francuski operator Free
ma zamiar zaoferować swoim klientom Internet z domyślnym blokowaniem reklam.
Choć można było to uznać za ukłon w stronę klientów (reklamy w Internecie mogą
być irytujące), faktycznym celem operatora był raczej zysk związany ze zmniejszeniem
ruchu w sieci (reklamy to zwykle obrazki lub pliki wideo, które w dużej ilości mogą
obciążać sieć). Ponadto operator zyskałby częściową kontrolę nad tym, co oglądają
jego klienci. Z tego powodu pomysł operatora Free został skrytykowany przez
Fleur Pellerin, francuską minister ds. małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji
i gospodarki cyfrowej.

8NBSDVS#&3&$oPSHBO[S[FT[BKʇDZFVSPQFKTLJDISFHVMBUPSØXUFMF
LPNVOJLBDZKOZDIoQS[FETUBXJSBQPSUEPUZD[ʇDZCMPLPXBOJBUSFʯDJQS[F[PQFSBUPSØX
UFMFLPNVOJLBDZKOZDI3BQPSU[PTUBQS[ZHPUPXBOZOB[MFDFOJF,PNJTKJ&VSPQFKTLJFK
0LB[BPTJʒ ˃FOBKD[ʒʯDJFK[HBT[BOʇQSBLUZLʇ[BS[ʇE[BOJBSVDIFNCZPCMPLPXBOJF
MVCTQPXBMOJBOJFSVDIV11oJUPOJFUZMLPXTJFDJBDINPCJMOZDI BMFUBL˃FLBCMPXZDI1PXT[FDIOFPLB[BPTJʒUBL˃FCMPLPXBOJFSVDIV7P*1 OBKD[ʒʯDJFKXTJFDJBDI
mobilnych.

GŁĘBOKA INSPEKCJA PAKIETÓW
Jeśli dochodzi do ograniczania lub blokowania
określonego rodzaju ruchu w sieci telekomunikacyjnej danego operatora, odbywa się to poprzez tzw.
głęboką inspekcję pakietów (Deep Packet Inspection, DPI). Ta technika pozwala dostawcy Internetu
analizować przekazywane pakiety pod względem
ich zawartości.
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BRYTYJSKA „SAMOREGULACJA”
W Wielkiej Brytanii blokowanie treści opiera się samoregulacji operatorów sieci
telekomunikacyjnych, którzy świadczą usługę dostępu do Internetu. Operatorzy sami
zobowiązali się do tego, że będą oferować swoim klientom dwa rodzaje Internetu: „niefiltrowany”, z dostępem do wszystkich treści, albo „czysty”, z zablokowanymi stronami
pornograficznymi. Obecnie w rządzie Davida Camerona trwają prace nad dalej idącym
rozwiązaniem: Internet „filtrowany” ma być traktowany jako opcja domyślna. Jeśli dany
abonent nie wskaże, że chce mieć dostąp do stron pornograficznych, otrzyma „filtrowane” łącze.
W lipcu 2013 r. organizacja Open Rights Group, zajmująca się ochroną wolności
słowa, przeprowadziła wywiady z brytyjskimi dostawcami Internetu, którzy mają
zamiar wdrożyć blokady pornografii dla swoich klientów. Organizacja dowiedziała się,
że mają one blokować nie tylko pornografię, ale także treści związane z przemocą i terroryzmem, strony o alkoholu i paleniu, strony o środkach technicznych do obchodzenia
blokad, strony o anoreksji i samobójstwach, a nawet… materiały ezoteryczne.
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Blokowanie w sieciach lokalnych
Prawo nie zakazuje filtrowania i blokowania treści w lokalnych sieciach telekomunikacyjnych. Nie jest to przypadek operatorów telekomunikacyjnych, którzy
świadczą usługę powszechnego dostępu do Internetu, ale prywatnych firm lub
instytucji publicznych, które tworzą własne, wewnętrzne sieci dla pracowników,
klientów czy interesantów. 5BLJFTJFDJOJFTʇQPXT[FDIOJFEPTUʒQOFJ[[BP˃FOJBNBKʇ
TV˃ZʉPLSFʯMPOZNDFMPN DPNP˃FV[BTBEOJBʉCMPLPXBOJFUSFʯDJ LUØSF[UZNJDFMBNJ
kolidują.
/BQS[ZLBEXJFMFQSZXBUOZDIĕSNCMPLVKFQPSUBMFTQPFD[OPʯDJPXFJHSZPOMJOF 
BCZJDIQSBDPXOJDZOJFNBSOPXBMJXQSBDZD[BTVOBUFHPUZQVSP[SZXLJ#MPLPXBOJF
OJFLUØSZDIVTVHoOQLPNVOJLBUPSØXMVCQPSUBMJTQPFD[OPʯDJPXZDIoNP˃FCZʉUF˃
V[BTBEOJPOFQPMJUZLʇCF[QJFD[FʤTUXBĕSNZ8UBLJDIQS[ZQBELBDIDIPE[JPPDISP
OʒQS[FEXZDJFLBNJJOGPSNBDKJ0D[ZXJʯDJF [EBS[BTJʒ ˃FCMPLPXBOJFJOGPSNBDKJ
XLPOLSFUOFKJOTUZUVDKJNBQPEP˃FJEFPMPHJD[OFMVCQPMJUZD[OF
W czerwcu 2013 r. amerykańscy żołnierze z bazy Presidio of Monterey zauważyli, że
nie mają dostępu do niektórych gazet, m.in. do brytyjskiego „Guardiana”. Armia zdecydowała się na zablokowanie tych gazet, gdyż brały one udział w wyciekach tajnych
dokumentów na temat programu PRISM, za którymi stał Edward Snowden. Wojskowi
nie mogli zatem czytać „Guardiana” w pracy, ale oczywiście mogli robić to w domu,
na prywatnych komputerach.

SAMOREGULACJA NIE MOŻE OGRANICZAĆ
PRAW UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU
Promowana w Unii Europejskiej, w dużej mierze pod
egidą Wielkiej Brytanii, samoregulacja dostawców
Internetu w celu stworzenia europejskiego systemu
filtrowania i blokowania nielegalnych treści narusza
standardy ochrony praw człowieka. Blokowanie
treści nieodzownie łączy się z wpływaniem na
wolność słowa, która nie może być ograniczona
inaczej jak ustawowo. Porozumienia zawierane przez
dostawców Internetu nie podlegają żadnej demokratycznej kontroli, dlatego nie powinny ograniczać
praw obywatelskich. Zdaniem organizacji broniących
praw użytkowników zachęcanie dostawców Internetu
do ustalania własnych reguł „czyszczenia sieci” jest
niedopuszczalne.

Filtry oparte na analizie słów kluczowych i „czarnych listach” są dalekie od
chirurgicznej precyzji. Często zdarza się, że blokują zupełnie niewinne czy wręcz
bardzo wartościowe treści, a przepuszczają to, przed czym miały chronić.
0HSBOJD[BOJFEPTUʒQVEPOJFLUØSZDIUSFʯDJX*OUFSOFDJFKFTUD[ʒTUʇQSBLUZLʇ
XJOTUZUVDKBDIFEVLBDZKOZDIoT[LPBDIJCJCMJPUFLBDI*EFBOBQP[ØSXZEBKFTJʒ[SP[VNJBBLPNQVUFSXCJCMJPUFDFT[LPMOFKOJFQPXJOJFOTV˃ZʉEPHSBOJBD[ZPHMʇEBOJB
TUSPOQPSOPHSBĕD[OZDI4QSBXBOJFKFTUKFEOBLUBLBQSPTUB#MPLPXBOJFJOGPSNBDKJ
OJFE[JBBQSFDZ[ZKOJF T[D[FHØMOJFKFʯMJNBNZEPD[ZOJFOJB[QSZNJUZXOZNvʯMFQZNw
ĕMUSFN"UBLJFEPNJOVKʇXT[LPBDIJCJCMJPUFLBDI
W 2006 r. na podstawie umowy pomiędzy MEN a Katolickim Centrum Kultury udostępniono program o nazwie Beniamin. Program był bezpłatny dla szkół i wszystkich osób
indywidualnych, które chciałyby go użyć w celach niekomercyjnych. Gorącą dyskusję
w Internecie wywołała domyślna lista wyrazów blokowanych przez Beniamina.
Na przykład blokowane były słowa typu „homoseksualizm” i „lesbijki”, ale już nie
„pedalstwo” czy „lesby”. W ramach przeciwdziałania narkomanii zablokowano wszystkie strony zawierające słowo „narkotyki”, co niestety obejmowało także strony kampanii antynarkotykowych oraz informacje o punktach pomocy. Proponowano nawet
blokowanie słowa „blog”, natomiast na domyślnej liście blokowanych wyrazów nie
było takich fraz, które rzeczywiście kojarzyłyby się z przemocą.

40

'JMUSZNPOUPXBOFXTJFDJBDIMPLBMOZDIOBKD[ʒʯDJFKPQJFSBKʇTJʒOBBOBMJ[JFTØX
LMVD[PXZDIJvD[BSOZDIMJTUBDIwUXPS[POZDIQS[F[BENJOJTUSBUPSBTJFDJ1S[ZPLB[KJ
CMPLPXBOJBUSFʯDJQPSOPHSBĕD[OZDIMVCOBXPVKʇDZDIEPQS[FNPDZNP˃FEPDIPE[Jʉ
EPDFO[VSZXBSUPʯDJPXZDINBUFSJBØXBSUZLVØX[8JLJQFEJJ CP[BXJFSBKʇJMVTUSBDKF
USBLUVKʇDFPBOBUPNJJD[PXJFLB GPSØXEZTLVTZKOZDID[ZTUSPOPSHBOJ[BDKJQP[BS[ʇEPXZDI OQ[BKNVKʇDZDITJʒQSPCMFNFNQS[FNPDZMVCQPSBEOJDUXFNTFLTVBMOZN 
;EBS[BTJʒ ˃F˂MFvTLBMJCSPXBOFwĕMUSZQP[XBMBKʇOBEPTUʒQEPUSFʯDJOJFXʇUQMJXJF
szkodliwych.
Z informacji uzyskanych przez Fundację Panoptykon od 62 bibliotek z całej Polski wynika, że ponad 62% z nich stosuje rozwiązania blokujące pewne kategorie informacji.
Najczęściej są to treści pornograficzne, ale nie tylko. Niektóre z bibliotek zainstalowały
filtry ograniczające dostęp do stron rasistowskich, hazardowych, propagujących przemoc, gier online, portali społecznościowych. Niestety, zdarzało się, że w efekcie blokowane były portale informacyjne, Wikipedia, a w jednej z bibliotek nawet wyszukiwarka
połączeń kolejowych i strona Fundacji Panoptykon. Sondaż wykazał też, że w bibliotekach brakuje ustalonych procedur działania w związku z blokowaniem treści. Decyzję
o blokowaniu mogą dość arbitralnie podejmować różne osoby. W niektórych bibliotekach nie ma możliwości złożenia wniosku o odblokowanie strony.

Blokowanie treści internetowych może się też odbywać na życzenie, jeśli
właściciel konkretnego komputera zamówi i uruchomi odpowiedni filtr. Jest to
wówczas usługa komercyjna, działająca wyłącznie na komputerze, na którym
została zainstalowana. Tym samym nie wpływa na dostępność blokowanych treści
dla innych użytkowników i nie wzbudza kontrowersji.,B˃EZV˃ZULPXOJLNP˃F
zdecydować, czy chce tego typu ochrony dla siebie lub swojej rodziny. Na polskim
SZOLVPGFSUBVTVHLPNFSDZKOFHPCMPLPXBOJBKFTUEPCS[FSP[XJOJʒUB#MPLPXBOJF
vOB˃ZD[FOJFwJXZʇD[OJFOBQP[JPNJFLPOLSFUOFHPLPNQVUFSBOJFX[CVE[BLPOUSPwersji, niemniej jest to kolejna przeszkoda, którą może napotkać informacja podró˃VKʇDBQPTJFDJ'JMUSZJOTUBMPXBOFOBVS[ʇE[FOJVLPʤDPXZNTʇKFEOBLOBKQSPTUT[FEP
PNJOJʒDJBoXZTUBSD[Z[OBMF˂ʉQBOFMTUFSVKʇDZUBLʇBQMJLBDKʇ
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JAKIE TREŚCI SĄ BLOKOWANE PRZEZ BIBLIOTEKI?*

pornograficzne

100%

zawierające obrazy seksualnego wykorzystywania dzieci

91,9%

zawierające sceny przemocy

62,2%

propagujące narkotyki

62,2%

rasistowskie, ksenofobiczne itp.

51,4%

satanistyczne, związane z sektami

45,9%

strony umożliwiające pobieranie i wymianę plików

40,5%

związane z hazardem

40,5%

gry online
dotyczące materiałów wybuchowych

35,1%
18,9%

portale społecznościowe

16,2%

strony z czatami

16,2%

inne

18,9%

* Zestawienie opracowane na podstawie informacji uzyskanych przez Fundację Panoptykon w 2013 r.
od 37 bibliotek stosujący filtry blokujące.
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Pośrednik w roli cenzora:
moderacja treści
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8QPQS[FEOJDISP[E[JBBDIPQJTZXBMJʯNZQFSZQFUJFJOGPSNBDKJ LUØSB[PTUBKFPQVCMJkowana w Internecie, a następnie napotyka na różne przeszkody. Na skutek zewnętrznego nacisku może być nawet usunięta, jednak nie dzieje się to w wyniku arbitralnej
EFDZ[KJQPʯSFEOJLB8UZNSP[E[JBMF[BKNJFNZTJʒTZUVBDKʇ XLUØSFKTBNQPʯSFEOJL
XDIPE[JXSPMʒDFO[PSBoʯXJBEPNJFJ[XBTOFKJOJDKBUZXZJOHFSVKʇDXQVCMJLPXBOF
treści.
+FʯMJBENJOJTUSBUPSQPSUBMVTQPFD[OPʯDJPXFHP CMPHB GPSVNMVCJOOFHPTFSXJTV
JOUFSOFUPXFHPNPEZĕLVKFMVCQS[ZOBKNOJFKXFSZĕLVKFUSFʯDJ[BNJFT[D[BOFQS[F[
użytkowników, mamy do czynienia z moderowaniem treści.
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Pośrednik internetowy, który
z własnej inicjatywy moderuje
treści zamieszczane przez
użytkowników, wchodzi w rolę
cenzora. Takie działanie może
być uzasadnione okolicznościami,
jednak co do zasady budzi
kontrowersje.
Moderacja może odpowiadać
na różne potrzeby: od dbałości
o jakość publikowanych treści
i walki ze spamem po ochronę
wizerunku i obawę przed odpowiedzialnością prawną. Powody
ingerencji w treść powinny być
wyjaśnione w regulaminie
serwisu internetowego.
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Powody moderacji
5FDIOJLJJQPXPEZNPEFSBDKJ[NJFOJBZTJʒXSB[[SP[XPKFNTUSPOJOUFSOFUPXZDI
VNP˃MJXJBKʇDZDIQVCMJLBDKʒUSFʯDJ LPNFOUBS[Z XBTOZDIUFLTUØX [EKʒʉ QS[F[V˃ZULPXOJLØXoD[ZMJʯXJBUB LUØSZCZXBPLSFʯMBOZKBLP8FC8QPD[ʇULBDINPEFSBDKJDIPE[JP[XBT[D[BPXZFMJNJOPXBOJFTQBNV D[ZMJCF[XBSUPʯDJPXZDIUSFʯDJ
[BDIʒDBKʇDZDIEP[BLVQVQSPEVLUØX;D[BTFN[BD[ʒBKFEOBLTV˃ZʉJOOZNDFMPN
%[JʯNP˃OBXZSØ˃OJʉD[UFSZHØXOFQPXPEZTUPTPXBOJBNPEFSBDKJ
t X
 USPTDFPKBLPʯʉUSFʯDJOQQPUP CZEZTLVTKFOJFCZZ[BOJFD[ZT[D[POF
komentarzami obraźliwymi, niewnoszącymi nic ciekawego do analizy
QSPCMFNV
t XDFMVXBMLJ[FTQBNFN
t BCZVOJLOʇʉPEQPXJFE[JBMOPʯDJ[BUSFʯDJ LUØSFNPHʇCZʉOJF[HPEOF[QSBXFN
t XUSPTDFPXBTOFJOUFSFTZMVCTXØKXJ[FSVOFL
%XBQJFSXT[FQPXPEZNPEFSBDKJX[BTBE[JFOJFX[CVE[BKʇLPOUSPXFSTKJ/JF
DIDFNZ BCZNJFKTDBJOUFSOFUPXZDIEZTLVTKJCZZ[BMFXBOFPGFSUBNJʯSPELØXOB
QPUFODKʒ0D[FLVKFNZUF˃ ˃FOBGPSVNQPʯXJʒDPOZNFMFLUSPOJDFOJFCʒE[JF[CʒEOZDI
EZTLVTKJPQPMJUZDF0VTVXBOJFUSFʯDJv[VQFOJFOJFOBUFNBUwECBKʇNPEFSBUPS[Z
XZ[OBD[FOJEPUFHPDFMVBMCPQS[F[XBʯDJDJFMBTUSPOZ BMCPQS[F[TQPFD[OPʯʉTLVQJPOʇXPLØGPSVN
Moderowanie wpisów w celu uniknięcia ewentualnej odpowiedzialności sprawia
XJʒDFKQSPCMFNØX;EBS[BTJʒ ˃FNPEFSBUPSVTVXBXQJT LUØSZV[OB[BPCSB˂MJXZ 
QPED[BTHEZXPQJOJJBVUPSBJJOOZDIV˃ZULPXOJLØXCZBUPV[BTBEOJPOBLSZUZLB
Moderatorzy mogą mieć zróżnicowany poziom wrażliwości na treści i różne mnieNBOJFPCF[QSBXOPʯDJ+FʯMJ[HPEOJF[SFHVMBNJOFNQPSUBMVNPEFSBUPSNBQSBXP
VTVXBʉXQJTZ[XBTOFKJOJDKBUZXZ EPCSʇQSBLUZLʇKFTUQS[ZOBKNOJFKQPJOGPSNPXBOJF
autora o powodach usunięcia i dopuszczenie sprzeciwu.
+FT[D[FXJʒLT[FLPOUSPXFSTKFX[CVE[BNPEFSBDKBNBKʇDBOBDFMVPDISPOʒJOUFSFTØXMVCXJ[FSVOLVĕSNZ PSHBOJ[BDKJ JOTUZUVDKJ EPLUØSFKOBMF˃ZNPEFSPXBOZ
TFSXJT;BØ˃NZ ˃FHB[FUBJOUFSOFUPXBQVCMJLVKFBSUZLV[CʒEBNJNFSZUPSZD[OZNJ
$[ZUFMOJLXLPNFOUBS[VQS[ZBSUZLVMFXZUZLBCʒEZ;EBS[BTJʒ ˃FHB[FUBQPQSBXJ
BSUZLVJTLBTVKFLPNFOUBS[ VLSZXBKʇDTXPKʇXQBELʒ
.PEFSBDKBvXJ[FSVOLPXBwNP˃FCZʉQSPXBE[POBPUXBSDJFMVCOJF/JFLUØSF
ĕSNZXQSPTU[B[OBD[BKʇOBTXPJDITUSPOBDI ˃FCʒEʇLBTPXBʉLPNFOUBS[FMVCXQJTZ
OBGPSBDI LUØSFJOGPSNVKʇPPGFSUBDILPOLVSFODKJ;EBS[BKʇTJʒKFEOBLJUBLJF 
które deklarują otwartość na krytykę, a jednocześnie usuwają wszelkie krytyczne
komentarze.
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Różne podejścia do moderacji

Moderacja w praktyce

Moderacja może być realizowana na różne sposoby i na różnych etapach.

5SVEOPE[JʯTQPULBʉVTVHJJOUFSOFUPXF LUØSFX˃BEFOTQPTØCOJFCZZCZNPEFSPXBOF4FSXJTZJOGPSNBDZKOFOJFNBM[BXT[FNPEFSVKʇXQJTZQS[ZBSUZLVBDI BOJFLUØSF
stosują także premoderację. Moderacja na forach to internetowy standard.

t 5
 SFʯʉNP˃FCZʉNPEFSPXBOBQS[FEPQVCMJLPXBOJFN NPEFSBUPSBLDFQUVKF
LB˃EZOPXZXQJT BMCPQPPQVCMJLPXBOJV NPEFSBUPSQS[FHMʇEBOPXFXQJTZ
JFXFOUVBMOJFKFLBTVKF 
t 3PMBNPEFSBUPSBNP˃FCZʉPHSBOJD[POBEPEPQVT[D[BOJB BMCPOJFEPQVT[D[BOJB USFʯDJMVCQPT[FS[POBPNP˃MJXPʯʉNPEZĕLBDKJUSFʯDJ FXFOUVBMOJF
opublikowania uwag widocznych dla innych.
t .PEFSBDKBNP˃FCZʉBVUPNBUZD[OBBMCPSʒD[OB
t .PEFSBDKBNP˃FCZʉEPLPOZXBOBQS[F[XZ[OBD[POʇPTPCʒ BVUPNBU
BMCPTQPFD[OPʯʉ
4QPTPCZNPEFSBDKJNP˃OBOJFNBMEPXPMOJFʇD[ZʉoOQKFEFOTFSXJTNP˃FTUPTPXBʉNPEFSBDKʒBVUPNBUZD[OʇQS[FEPQVCMJLPXBOJFN ESVHJoNPEFSBDKʒSʒD[OʇQP
PQVCMJLPXBOJV BKFT[D[FJOOZoʇD[ZʉNPEFSBDKʒBVUPNBUZD[Oʇ[SʒD[OʇOBSØ˃OZDI
FUBQBDI BEPUFHPBOHB˃PXBʉTQPFD[OPʯʉ
,B˃EF[UZDIQPEFKʯʉNBTXPKF[BMFUZJXBEZ.PEFSPXBOJFUSFʯDJQS[FEKFK
opublikowaniem daje pośrednikowi największą kontrolę, jednak wymaga też największego zaangażowania w proces moderacji. Moderowanie treści po opublikowaniu daje
więcej swobody użytkownikom i oszczędza czas moderatora, jednak otwiera drogę do
opublikowania treści niezgodnych z prawem lub obyczajami danego miejsca dyskusji.
.PEFSBDKBBVUPNBUZD[OBKFTUT[ZCLBJUBOJB BMFOBKCBSE[JFKOBSB˃POBOBCʒEZ.P˃F
TJʒ[EBS[Zʉ ˃FXBSUPʯDJPXBUSFʯʉ[PTUBKFVTVOJʒUB CP[BXJFSBvOJFXBʯDJXFwTPXP
.PEFSBDKBQS[F[TQPFD[OPʯʉUPOBKCBSE[JFKEFNPLSBUZD[OFQPEFKʯDJFPXBSUPʯDJ
JEPQVT[D[BMOPʯDJUSFʯDJOJFEFDZEVKFTBNQPʯSFEOJL BMFTQPFD[OPʯʉXESPE[FHPTPXBOJB/JFTUFUZ QPEPCOJFKBLTBNBEFNPLSBDKB JUFONPEFMOJFKFTUCF[XBE0EEBKʇD
QSBXPDFO[VSPXBOJBUSFʯDJXSʒDFTQPFD[OPʯDJ QPʯSFEOJLHPE[JTJʒOBvEZLUBUVSʒ
XJʒLT[PʯDJw%PCSZNXZKʯDJFNKFTUQP[PTUBXJFOJFTBNZNV˃ZULPXOJLPNEFDZ[KJ 
D[ZDIDʇNJFʉEPTUʒQUZMLPEPUSFʯDJ LUØSFQS[FT[ZQS[F[NPEFSBDKʒTQPFD[OPʯDJPXʇ 
czy do wszystkich.
Przykładem takiego modelu jest system stosowany w serwisie Slashdot, w którym wpisy
jednych użytkowników są oceniane przez innych. Osoby przeglądające serwis same
jednak podejmują decyzję, czy chcą oglądać tylko wpisy z wyższymi ocenami, czy
także te gorzej ocenione.
Podobny system stosuje serwis YouTube. Witryna pozwala oceniać komentarze
pod filmami, przy czym komentarze otrzymujące więcej ocen negatywnych stają się
domyślnie niewidoczne. Coraz częściej podobne mechanizmy oddolnego promowania
wartościowych treści są wykorzystywane w serwisach informacyjnych.

Serwisy typu Wykop konsekwentnie moderują treści wyglądające na reklamę. Moderowane są również serwisy społecznościowe, o czym w przeszłości przekonywały się
matki zamieszczające na Facebooku zdjęcia przedstawiające karmienie piersią (sic!).
Facebook usuwał je, ponieważ jego regulamin nie toleruje nagości.

1PXPEZJTQPTØCNPEFSBDKJUSFʯDJXEBOZNTFSXJTJFQPXJOOZXZOJLBʉ[KFHP
SFHVMBNJOV+FʯMJĕSNBBSCJUSBMOJFXZDJOBUSFʯDJQVCMJLPXBOFQS[F[TXPJDILMJFOUØX 
narusza warunki umowy i teoretycznie można ją za to pociągnąć do odpowiedzialnoʯDJ/JFTUFUZ [BTBEZNPEFSBDKJ OBXFUPLSFʯMPOFXSFHVMBNJOJFʯXJBED[FOJBVTVH OJF
zawsze są jasne i zgodne z tym, co sami byśmy uznali za uzasadnione.
"OBMJ[BSFHVMBNJOØXOBKQPQVMBSOJFKT[ZDITFSXJTØXJOUFSOFUPXZDI QPLB[BB 
˃FJDIXBʯDJDJFMFNZʯMʇPXT[ZTULJNJ[BTUS[FHBKʇTPCJFNP˃MJXPʯʉBSCJUSBMOFHPVTVXBOJBUSFʯDJ LUØSFOBSVT[BKʇVTUBMPOFQS[F[OJDI[BTBEZ0UPLJMLBQS[ZLBEØX
t v 5SFʯDJUXPS[POFQS[F[6˃ZULPXOJLBOJFNPHʇ[BXJFSBʉXZQPXJFE[J
wulgarnych lub obraźliwych, wypowiedzi naruszających zasady dobrego
XZDIPXBOJBJOFUZLJFUZBESFTØXTUSPOJOUFSOFUPXZDIUSFʯDJPDIBSBLUFS[F
SFLMBNPXZNw
t v "ENJOJTUSBUPS[BTUS[FHBTPCJFQSBXPEP[BCMPLPXBOJB,POUB
6˃ZULPXOJLB LUØSFHPE[JBBOJBV[OB[BT[LPEMJXFEMB4FSXJTV
CʇE˂JOOZDI6˃ZULPXOJLØXw
t v "ENJOJTUSBUPS[BTUS[FHBTPCJFQSBXPEPVTVXBOJB[EKʒʉVNJFT[D[POZDI
OB,PODJF LUØSFV[OB[BOJFXBʯDJXFw
t v "ENJOJTUSBUPS[BTUS[FHBTPCJFQSBXPEPSFEBHPXBOJB TLSBDBOJBUFLTUØX
bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych
MVCXJOOZTQPTØCOBSVT[BKʇDZDI[BTBEZXTQØ˃ZDJBTQPFD[OFHPw
t v ;BTUS[FHBNZTPCJFQSBXPEPVTVOJʒDJBEPXPMOFKUSFʯDJMVCJOGPSNBDKJ
opublikowanej przez użytkownika, jeśli uznamy, że jest ona sprzeczna
[OBT[ZNJ[BTBEBNJw
t v 0EUZDI[BTBENPHʇXZTUʒQPXBʉXZKʇULJQPXPEPXBOFX[HMʒEBNJ
BSUZTUZD[OZNJ FEVLBDZKOZNJJEPLVNFOUBDZKOZNJw
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