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Konsultacje publiczne w sprawie działań na rzecz dalszej 
poprawy skuteczności zwalczania nielegalnych treści w 
internecie

Pola oznaczone * należy obowiązkowo wypełnić.

Wprowadzenie

Dostępność i rozpowszechnianie nielegalnych treści w internecie nadal stanowią w UE ważny problem 
polityki publicznej i bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do rozpowszechniania treści o 
charakterze terrorystycznym, a także nielegalnej mowy nienawiści oraz pornografii dziecięcej, bądź też w 
odniesieniu do nielegalnych praktyk handlowych oraz naruszeń praw własności intelektualnej, sprzedaży 
niedozwolonych środków odurzających, towarów podrobionych lub innych niedozwolonych towarów. 
W dniu 28 września 2017 r. Komisja przyjęła  zawierający wytyczne dotyczące obowiązków komunikat
dostawców usług online w odniesieniu do nielegalnych treści w internecie, a 1 marca 2018 r. —  zalecenie
w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w internecie. 
Komisja gromadzi dowody dotyczące skuteczności działań oraz skali problemu i do końca 2018 r. będzie 
analizować kolejne działania służące poprawie skuteczności zwalczania nielegalnych treści w internecie. 
Poprzez obecne konsultacje publiczne Komisja dąży w szczególności do zebrania opinii od wszystkich 
istotnych zainteresowanych stron. Kwestionariusz jest skierowany do ogółu społeczeństwa, dostawców 
usług hostingowych, takich jak platformy internetowe, organizacji zgłaszających istnienie nielegalnych 
treści w internecie, właściwych organów oraz organów ścigania, jak również środowisk akademickich, 
społeczeństw obywatelskich i innych organizacji.

Informacje o respondencie

* Proszę określić, w jakim charakterze udziela Pan(i) odpowiedzi w tych konsultacjach publicznych. Należy mieć na 
uwadze, że dalsze pytania zostaną spersonalizowane stosownie do wybranej opcji.
Maksymalna liczba elementów, które należy oznaczyć: 1

a) osoba fizyczna wypowiadająca się w imieniu własnym
b) osoba reprezentująca dostawcę usług hostingowych w internecie
c) osoba reprezentująca stowarzyszenie przedsiębiorców udzielająca odpowiedzi w imieniu dostawców 
usług hostingowych w internecie
d) osoba reprezentująca organizację non-profit zajmującą się identyfikowaniem i zgłaszaniem 
domniemanych nielegalnych treści w internecie
e) osoba reprezentująca organizację komercyjną zajmującą się identyfikowaniem i zgłaszaniem 
domniemanych nielegalnych treści w internecie
f) osoba reprezentująca właściwy organ, w tym organy ścigania, jednostki ds. zgłaszania podejrzanych 
treści w internecie, ministerstwa lub organy ochrony konsumentów

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-tackling-illegal-content-online-towards-enhanced-responsibility-online-platforms
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online
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g) osoba reprezentująca organizację lub przedsiębiorstwo reprezentujące pokrzywdzonych
h) osoba reprezentująca organizację społeczeństwa obywatelskiego reprezentującą interesy praw 
obywatelskich
i) osoba reprezentująca stowarzyszenie branżowe
j) osoba reprezentująca organizację naukową lub akademicką
k) inne

Sekcja dla pozostałych organizacji, społeczeństwa obywatelskiego, 
środowiska akademickiego lub pozostałych przedsiębiorstw i stowarzyszeń

Szacuje się, że wypełnienie kwestionariusza zajmie 20–30 minut, a w odpowiedziach konieczne 
może być podanie konkretnych danych.

Ogólne informacje o organizacji

* Nazwa organizacji
Maksymalna liczba znaków, jaką należy wprowadzić: 50

Fundacja Panoptykon

Jeśli Pana(‑i) organizacja jest zarejestrowana w rejestrze służącym przejrzystości, proszę podać jej numer 
identyfikacyjny w rejestrze. 
Jeżeli Pana(‑i) organizacja nie figuruje jeszcze w tym rejestrze, zachęcamy do zarejestrowania się , chociaż rejestracja nie jest tutaj

warunkiem udziału w konsultacjach. Jaki jest cel rejestru służącego przejrzystości?

Maksymalna liczba znaków, jaką należy wprowadzić: 40

26332554844-60

* Czy wyraża Pan(‑i) zgodę, aby Komisja Europejska skontaktowała się z Panem(-ią), jeżeli potrzebne byłyby 
dodatkowe szczegółowe informacje związane z udzielonymi przez Pana(‑ią) odpowiedziami?

Tak Nie

* E-mail:

fundacja@panoptykon.org

* W jakim państwie znajduje się siedziba główna Pana(‑i) organizacji?

Polska

* Czy Pana(‑i) organizacja jest zarejestrowana w państwie/państwach członkowskim(-ch) UE?

a) Tak
b) Nie

* W którym/których?

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=en
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=en&reference=WHY_TRANSPARENCY_REGISTER
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Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Niemcy
Grecja
Węgry
Irlandia
Włochy
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Malta
Niderlandy
Polska
Portugalia
Rumunia
Republika Słowacka
Słowenia
Hiszpania
Szwecja
Zjednoczone Królestwo

* Proszę krótko opisać swoją organizację i podać ogólnodostępny adres URL.
Maksymalna liczba znaków, jaką należy wprowadzić: 500

Naszym celem jest działanie na rzecz wolności i ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym.  
Prowadzimy działania strażnicze i rzecznicze, podejmujemy inicjatywy badawcze dotyczące rozwoju 
społeczeństwa nadzorowanego oraz analizy społecznych konsekwencji tego procesu, a także realizujemy 
działania edukacyjno-oświatowe służące zwiększeniu znajomości praw przysługujących jednostkom. 
www.panoptykon.org

Proszę określić, czy jest Pan(i) użytkownikiem następującego rodzaju usług hostingowych w internecie.

a) platforma handlu elektronicznego
b) gospodarka społecznościowa
c) portale społecznościowe
d) strumieniowa transmisja wideo lub audio
e) udostępnianie plików
f) informacje i media
g) dystrybucja aplikacji mobilnych
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h) oceny i recenzje
g) inne

Doświadczenia respondenta: kontakt z nielegalnymi treściami w internecie

Czy korzystając ze wspomnianych usług natrafił(a) Pan(i) na następującego rodzaju treści?

Nigdy
Jeden 

raz

Od 
2 

do 
5 

razy

Więcej 
niż 5 
razy

Nie 
wiem

Pornografia dziecięca

Treści o charakterze terrorystycznym

Treści pirackie (np. muzyka, filmy, książki) lub inne 
treści audiowizualne

Towary podrobione (np. podrobione perfumy, 
podrobione znaki towarowe) lub innego rodzaju 
naruszenia praw własności intelektualnej

Nielegalna mowa nienawiści (publiczne nawoływanie 
do przemocy lub nienawiści skierowane przeciwko 
grupie osób lub członkowi takiej grupy określonej ze 
względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, religię lub 
przekonania, narodowość bądź pochodzenie etniczne)

Wyłudzenia, oszustwa, pułapki w abonamentach lub 
inne nielegalne praktyki handlowe

Treści, które uznałem(‑am) za nielegalne z przyczyn 
innych niż wymienione powyżej.

Jeżeli natrafił(a) Pan(i) na treści, które uznał(a) Pan(i) za nielegalne z przyczyn innych niż powyższe, proszę 
doprecyzować.
Maksymalna liczba znaków, jaką należy wprowadzić: 300

Doświadczenia respondenta: usunięcie treści z internetu

* Czy próbował(‑a) Pan(‑i) zamieścić w internecie treść, która została zablokowana lub usunięta przez dostawcę 
usług hostingowych?

a) Nie, nigdy
b) Tak, raz
c) Tak, kilka razy
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d) Nie wiem

Nielegalne treści w internecie

Proszę opisać wyzwania, przeszkody oraz zagrożenia, jakie napotyka Pan(i), zajmując się zwalczaniem 
nielegalnych treści.
Maksymalna liczba znaków, jaką należy wprowadzić: 1000

Por. uwagi Fundacji Panoptykon stanowiące załącznik.

Dalsze działania służące wykrywaniu, usuwaniu oraz zapobieganiu ponownemu 
pojawieniu się nielegalnej treści

Jakie cechy systemu zawiadomień i dalszych działań uważa Pan(i) za najskuteczniejsze na potrzeby 
umożliwienia dostawcom usług hostingowych podejmowania starannych decyzji w sprawie zgłaszanych treści? 
Proszę ocenić te cechy na skali od 1 (bardzo skuteczne) do 5 (nieskuteczne)

1 2 3 4 5
Nie 

wiem

Ustandaryzowany, dostępny i przyjazny dla użytkownika 
interfejs internetowy do zgłaszania treści

Identyfikacja treści przez niepowtarzalny identyfikator (np. 
URL)

Możliwość wystosowania wielu zawiadomień

Wyjaśnienie przyczyn i podstaw nielegalności

Zezwolenie na anonimowe zawiadomienia

Ustandaryzowane, wiążące procedury zawiadamiania i 
działania

Inne

Proszę ocenić skuteczność następujących działań na rzecz współpracy między platformami a właściwymi 
organami/organami ścigania. Proszę zastosować skalę od 1 (bardzo skuteczne) do 5 (nieskuteczne).

1 2 3 4 5
Nie 

wiem

Ściślejsza współpraca oraz wymiana między dostawcami 
usług hostingowych a właściwymi organami

Zwiększony potencjał i szkolenie organów krajowych i sądów
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Powołanie u dostawców usług hostingowych w państwach 
członkowskich UE osób kontaktowych do współpracy z 
właściwymi organami

Powołanie w organach ścigania lub innych właściwych 
organach osób kontaktowych do współpracy z dostawcami 
usług hostingowych

Interfejsy techniczne między platformami a organami 
ścigania lub innymi właściwymi organami

Obowiązek zgłoszenia nielegalnej treści właściwym organom 
w celu przeprowadzenia analizy i dochodzenia

Ustalenie ram czasowych na rozpatrywanie zgłoszeń i 
zawiadomień od organów ścigania lub innych właściwych 
organów (takich jak jednostki ds. zgłaszania podejrzanych 
treści w internecie)

Inne

Jakie dalsze mechanizmy najlepiej wspierałyby współpracę między usługami hostingowymi a zaufanymi 
podmiotami sygnalizującymi? Proszę ocenić mechanizmy w skali od 1 (bardzo skuteczny) do 5 (nieskuteczny)

1 2 3 4 5
Nie 

wiem

Umowa między platformą a zaufanym podmiotem 
sygnalizującym

Status zaufanego podmiotu uzgodniony przez szereg 
platform

Certyfikacja zaufanych podmiotów sygnalizujących przez 
organy krajowe

Certyfikacja zaufanych podmiotów sygnalizujących na 
poziomie unijnym

Możliwość dostarczania danych na potrzeby 
zautomatyzowanych narzędzi do moderacji stosowanych 
przez dostawcę usług hostingowych

Wsparcie finansowe zaufanych podmiotów sygnalizujących 
pochodzące od organów publicznych

Wsparcie finansowe zaufanych podmiotów sygnalizujących 
pochodzące od jednostek prywatnych i udzielane dobrowolnie

Ustalenie ram czasowych na rozpatrywanie zgłoszeń i 
zawiadomień od zaufanych podmiotów sygnalizujących

Inne
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Jakie kryteria powinna spełniać organizacja, aby uzyskać uprzywilejowany status („zaufanych podmiotów 
sygnalizujących”) przy zgłaszaniu treści wymagających usunięcia?
Maksymalna liczba znaków, jaką należy wprowadzić: 1000

Por. uwagi Fundacji Panoptykon w załączniku.

Jakie szczególne przywileje (np. przyspieszona procedura/natychmiastowe usunięcie zgłoszonej treści) oraz 
obowiązki powinny mieć, Pana(‑i) zdaniem, takie zaufane podmioty sygnalizujące przy oznaczaniu różnego rodzaju 
nielegalnych treści?
Maksymalna liczba znaków, jaką należy wprowadzić: 1000

Por. uwagi Fundacji Panoptykon w załączniku.

Proszę ocenić następujące działania służące wspieraniu wykorzystania i wdrażania zautomatyzowanych narzędzi 
do usuwania nielegalnych treści. Proszę ocenić działania w skali od 1 (bardzo użyteczne) do 5 (nieużyteczne)

1 2 3 4 5
Nie 

wiem

Dzielenie się najlepszymi praktykami przez podmioty 
funkcjonujące w branży

Dzielenie się oprogramowaniem regulowane w ramach 
branży

Wspólne w ramach branży zarządzanie bazami danych 
wspierającymi technologie filtrowania

Wspólne w ramach branży zarządzanie bazami danych 
treningowych przeznaczonych do uczenia algorytmów 
wykrywających

Wspierane publicznie bazy danych służące do filtrowania 
treści, dane treningowe lub narzędzia techniczne

Inwestycje publiczne w badania i rozwój

Inwestycje prywatne w badania i rozwój

Wymóg wdrażania zautomatyzowanych narzędzi do 
wykrywania lub blokowania treści

Wymóg korzystania ze wspólnych baz danych na potrzeby 
blokowania treści

Inne
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W przypadku opcji „inne” proszę doprecyzować.

Sprzeciwiamy się zautomatyzowanym narzędziom filtrowania treści (por. załącznik).

Jakie zabezpieczenia powinno się wprowadzić przy korzystaniu ze zautomatyzowanych narzędzi służących do 
wykrywania i usuwania nielegalnych treści w internecie? Proszę ocenić działania w skali od 1 (bardzo użyteczne) 
do 5 (nieużyteczne)

1 2 3 4 5
Nie 

wiem

Przejrzystość sformułowanych prostym i jasnym językiem 
ogólnych zasad podejmowania decyzji przez algorytm

Przejrzyste informowanie o wskaźnikach dokładności w 
odniesieniu do zastosowanych zautomatyzowanych narzędzi

Kontrole i testy wykrywania błędów w opartym na algorytmie 
filtrowaniu oraz opartym na algorytmie wykrywaniu 
nielegalnych treści

Zasada udziału człowieka w procesie: zakłada obecność 
elementu kontroli dokonywanej przez człowieka w procesie 
prowadzącym do usunięcia treści

Procedura przewidująca zgłoszenie sprzeciwu, również w 
sytuacji, gdy decyzję o usunięciu/zablokowaniu treści podjęto 
środkami zautomatyzowanymi

Inne

W przypadku opcji „inne” proszę doprecyzować.

Sprzeciwiamy się korzystaniu ze zautomatyzowanych narzędzi w ogóle (por. załącznik).

Jakie są najskuteczniejsze zabezpieczenia mające przeciwdziałać niesłusznemu usuwaniu legalnych treści? 
Proszę ocenić działania w skali od 1 (bardzo skuteczne) do 5 (nieskuteczne)

1 2 3 4 5
Nie 

wiem

Dostępność procedury przewidującej zgłoszenie sprzeciwu

Informacja dla dostawcy treści uzasadniająca usunięcie treści

Przejrzystość procesu usuwania treści

Przejrzysta informacja na temat czasu między wykryciem
/zawiadomieniem a usunięciem różnego rodzaju treści

Przejrzysty proces przywracania treści, gdy w zgłoszeniu 
sprzeciwu przedstawiono zasadne podstawy odrzucenia 
zarzutu nielegalności
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Zachęcanie do stosowania pozasądowego rozstrzygania 
sporów

Współpraca z osobami trzecimi, takimi jak organy 
samoregulacyjne lub właściwe organy, na potrzeby konsultacji 
w trudnych przypadkach

Inne

Proszę opisać wyzwania, przeszkody oraz zagrożenia, jakie napotyka Pan(i), zajmując się nielegalnymi treściami.
Maksymalna liczba znaków, jaką należy wprowadzić: 1000

Por. uwagi Fundacji Panoptykon w załączniku.

Pana(‑i) opinia

Kto, Pana(‑i) zdaniem, ma do odegrania ważną rolę w rozwiązaniu problemu nielegalnych treści w internecie?

Główna 
rola

Ważna 
rola

Marginalna 
rola

Nie 
wiem

Brak 
odpowiedzi

Użytkownicy internetu

Dostawcy usług hostingowych

Organy publiczne i inne właściwe 
organy oraz organy ścigania

Jednostki prywatne pokrzywdzone w 
wyniku rozpowszechniania nielegalnych 
treści (np. posiadacze praw)

Osoby fizyczne pokrzywdzone za 
sprawą nielegalnych treści

Organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i inne organizacje 
dysponujące wiedzą ekspercką, które 
sygnalizują nielegalne treści

Inne
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W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami?

Zdecydowanie 
się zgadzam

Zgadzam 
się

Ani się 
zgadzam, 

ani się 
nie 

zgadzam

Nie 
zgadzam 

się

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam

Nie 
wiem

Brak 
odpowiedzi

* Internet jest bezpieczny dla użytkowników.

* Ważne jest, aby obowiązywały ustalenia, dzięki 
którym nielegalne treści nie będą rozpowszechniane 
w internecie

* Ważne jest, aby w internecie chroniona była 
wolność wypowiedzi.

* Dostawcy usług hostingowych powinni rozpatrywać 
wszystkie otrzymane zgłoszenia i oceniać legalność 
zgłoszonej treści.

* Gdy treść zostaje oznaczona jako nielegalna przez 
prywatne organizacje dysponujące potwierdzoną 
wiedzą ekspercką, dostawcy usług hostingowych 
powinni przyspieszyć proces usuwania treści.

* Gdy treść zostaje oznaczona jako nielegalna przez 
właściwe organy lub organy ścigania, platformy 
powinny przyspieszyć proces usuwania treści.

* Gdy dostawcy usług hostingowych w internecie 
usuwają treść, użytkownicy powinni móc 
zakwestionować tę decyzję, kontaktując się z 
serwisem (zgłoszenie sprzeciwu).

* Ramy regulacyjne przeciw nielegalnym treściom są 
skuteczne
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* Dostawcy usług hostingowych są skuteczni w 
rozwiązywaniu problemu nielegalnych treści.
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Czy, Pana(‑i) zdaniem, istnieje zapotrzebowanie na dodatkowe działania służące rozwiązaniu problemu nielegalnych treści w internecie?

Zdecydowanie 
się zgadzam

Zgadzam 
się

Ani się 
zgadzam, ani 

się nie 
zgadzam

Nie 
zgadzam 

się

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam

Nie 
wiem

Brak 
odpowiedzi

Poprzez proaktywne środki podejmowane przez 
dostawców usług hostingowych i inne 
odpowiednie podmioty.

Poprzez środki ustawodawcze.

Aby wprowadzić odpowiednie środki, należy 
podjąć działania na szczeblu unijnym.

Różnego rodzaju nielegalne treści powinny 
zostać uwzględnione w różnych ramach 
prawnych, aby uwzględnić ich specyfikę.
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Czy ma Pan(i) jakieś dodatkowe uwagi? Proszę rozwinąć wypowiedź, w szczególności jeżeli Pana(‑i) odpowiedzi 
nawiązują do różnych doświadczeń, różnego rodzaju nielegalnych treści itp.
Maksymalna liczba znaków, jaką należy wprowadzić: 500

Por. uwagi Fundacji Panoptykon w załączniku.

Może Pan(i) załączyć krótki dokument, np. przedstawiający Pana(-i) stanowisko w sprawie będącej przedmiotem 
tych konsultacji publicznych. 
Należy pamiętać, że załączony dokument zostanie opublikowany wraz z Pana(-i) odpowiedziami na pytania 
zawarte w kwestionariuszu, które stanowią zasadniczy element tych otwartych konsultacji publicznych.

Maksymalny rozmiar pliku wynosi 1 MB.
1ff9217c-c275-43f6-ba64-ffba938a2595/Panoptykon_KE_uwagi_do_zalece__KE_ws.
_nielegalnych_tre_ci_12.06.2018.pdf

Pana(-i) odpowiedzi

Uwaga: bez względu na wybraną opcję Pana(-i) odpowiedzi mogą być przedmiotem wniosku o udzielenie 
publicznego dostępu do dokumentów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001

mogą zostać opublikowane wraz z danymi Pana(-i) organizacji (Wyrażam zgodę na opublikowanie w 
części lub w całości wszystkich informacji zawartych w moich odpowiedziach na kwestionariusz, w tym 
nazwy mojej organizacji, i oświadczam, że żadna z podanych informacji nie jest niezgodna z prawem ani 
nie narusza praw osób trzecich w sposób, który uniemożliwiałby ich publikację.)
mogą zostać opublikowane pod warunkiem zachowania anonimowości organizacji (Wyrażam zgodę 
na opublikowanie w całości lub w części wszystkich informacji zawartych w moich odpowiedziach (w tym 
cytatów i wyrażanych przeze mnie opinii), pod warunkiem że pozostaną one anonimowe. Oświadczam, że 
żadna z podanych informacji nie jest niezgodna z prawem ani nie narusza praw osób trzecich w sposób, 
który uniemożliwiałby publikację.

Contact

cnect-consultation-illegal-content@ec.europa.eu

http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/r1049_en.pdf



