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Słowem wstępu

Oddajemy w Państwa ręce autorską publikację Akt o usługach cyfrowych. Kompendium, przygotowaną
przez ekspertów z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, która w całości poświęcona została
omówieniu założeń projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku
usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE[1], zwanego dalej:
„Rozporządzeniem”, „Aktem o usługach cyfrowych” lub w skrócie „AUC” [2].

Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA), obok równolegle procedowanego Aktu o rynkach
cyfrowych[3] (Digital Markets Act, DMA), stanowi element unijnej strategii cyfrowej pt. „Kształtowanie
cyfrowej przyszłości Europy”, realizowanej w ramach polityki jednolitego rynku cyfrowego (Digital Single
Market). Podstawowe założenia tych aktów prawnych, określanych nieraz jako nowa „Konstytucja
Internetu”, to stworzenie bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej, w której chronione są podstawowe prawa
wszystkich użytkowników usług cyfrowych, a także ustanowienie równych warunków działania w celu
wspierania innowacji, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, zarówno na jednolitym rynku
europejskim, jak i w skali globalnej.

Rozporządzenie AUC to akt prawny, który po jego wejściu w życie w pewnym sensie zrewolucjonizuje prawo
Internetu. Dotychczas obowiązujący i podstawowy dla tego obszaru akt prawny, tj. dyrektywa 2000/31 o
handlu elektronicznym[4], był opracowywany w latach 90-tych ubiegłego wieku, zmiana taka wydaje się
więc konieczna i uzasadniona. Wpływ na to ma w szczególności dynamiczny rozwój gospodarki cyfrowej i
pojawienie się nowych rodzajów dostawców usług. Wśród tych ostatnich szczególne znaczenie odgrywają
dostawcy platform internetowych, a więc podmioty, które nie tylko przechowują cudze dane, ale je także
publicznie rozpowszechniają. Z ich działalnością wiążą się nowe rodzaje zagrożeń, między innymi związane
z „algorytmizacją” decyzji dotyczących blokowania treści. O potrzebie regulacji tych usług internetowych
najlepiej świadczy to, że w Unii Europejskiej funkcjonuje ponad 10 tys. platform internetowych[5]. 

Akt o usługach cyfrowych nie narusza dotychczasowych przepisów dyrektywy 2000/31 o handlu elektro-
nicznym, ale je rozwija, ustanawiające nowe obowiązki usługodawców, a także regulując działalności
dotychczas nie objęte tymi przepisami (np. w zakresie umów zawieranych na odległość). Podobnie jak
dyrektywa 2000/31/WE o handlu elektronicznym ma ono charakter horyzontalny, obejmując swoim
zakresem wszystkie kategorie treści, produktów, usług i działalności w zakresie tzw. usług pośrednich.
Stosować się będzie również do dostawców usług cyfrowych z siedzibą poza Unią, o ile będą oferować usługi
na terytorium UE. Należy się w związku z tym spodziewać, że – podobnie jak w przypadku RODO – zawarte
w nim rozwiązania prawne staną się ogólnoświatowym standardem. Taki też cel przyświecał
projektodawcom unijnym, którzy w kontekście AUC wprost stwierdzają, że „akt o usługach cyfrowych
będzie wzorem do naśladowania dla reszty świata”.  

[1] Projekt z dnia 15 grudnia 2020 r., COM(2020) 825 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0825&
from=pl (dostęp: 15.03.2021).
[2] Ilekroć w niniejszym opracowaniu używane jest sformułowanie: „Digital Services Act”, „DSA”, „Akt o usługach cyfrowych” lub „AUC”, należy
przez to rozumieć projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt prawny o usługach
cyfrowych) i zmieniający dyrektywę 2000/31/WE, COM(2020) 825 final.
[3] Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym (akt o rynkach
cyfrowych), COM(2020) 842 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0842&from=en (dostęp:
15.03.2021).
[4] Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług
społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)
(dalej jako "dyrektywa 2000/31 o handlu elektronicznym").
[5] Informacja ze strony Komisji Europejskiej, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-
ensuring-safe-and-accountable-online-environment/europe-fit-digital-age-new-online-rules-businesses_pl (dostęp: 15.03.2021).
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Celem Rozporządzenia AUC jest zapewnienie prostych i jasnych procesów, dzięki którym zarówno
użytkownicy, jak i dostawcy usług otrzymają wsparcie w kontaktach z organami nadzoru. W przypadku
pojawiania się ryzyka systemowego na terenie całej Unii w proponowanym Rozporządzeniu przewiduje się
nadzór i egzekwowanie na szczeblu unijnym. W tym celu proponowane zmiany przewidują między innymi
powołanie krajowych koordynatorów ds. usług cyfrowych oraz Europejskiej Rady ds. Usług Cyfrowych. 

W ramach niniejszego Kompendium analizujemy nie tylko cel i założenia poszczególnych grup przepisów,
ale staramy się również zwrócić uwagę na dostrzeżone luki i niejasności, które naszym zdaniem wymagają
doprecyzowania w ramach dalszych prac nad projektem AUC. Przygotowane opracowanie prezentuje przy
tym wielowymiarowe spojrzenie na projekt Aktu o usługach cyfrowych, analizy dokonano bowiem zarówno
z punktu widzenia firm z branży cyfrowej, wydawców internetowych, platform internetowych, a także firm
z sektora e-commerce oraz użytkowników korzystających z usług pośredników internetowych.

Mając na uwadze ogromne znaczenie Aktu o usługach cyfrowych dla prawnych aspektów gospodarki
cyfrowej, ufamy że przygotowane opracowanie będzie pomocne przy zapoznawaniu się z tym aktem
prawnym. Obiecujemy również, że nadal będziemy Państwa informować o dalszych pracach nad Aktem o
usługach cyfrowych. Zapraszamy w związku z tym do zapisu na otrzymywanie newsletterów.

Serdecznie zachęcamy do lektury publikacji Akt o usługach cyfrowych. Kompendium oraz do dzielenia się z
nami Państwa uwagami.

Xawery Konarski, Senior Partner
dr Piotr Wasilewski, Partner

Arkadiusz Baran, Senior Associate
Redaktor Kompendium
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jednakowe przepisy dotyczące usług cyfrowych w całej Unii Europejskiej (pewność prawa, brak
konieczności przeorganizowywania modeli prowadzenia działalności w poszczególnych krajach)
rozwój wewnętrznego rynku usług cyfrowych, konkurencyjność europejskiego rynku usług cyfrowych z
innymi rynkami
wzmocnienie pozycji małych przedsiębiorców w branży usług cyfrowych
podejmowania dobrowolnych działań służących ochronie swoich użytkowników przed nielegalnymi
treściami, towarami lub usługami nie będzie przesłanką negatywnie wpływającą na ewentualną
odpowiedzialność usługodawców
nowe mechanizmy służące sygnalizowaniu nielegalnych treści i towarów
przedsiębiorcy będą mogli występować w roli „zaufanych podmiotów sygnalizujących” treści lub
towary niezgodne z prawem, poprzez specjalne, priorytetowe procedury i w ścisłej współpracy z
platformami

jednakowe przepisy dotyczące usług cyfrowych w całej Unii Europejskiej (pewność prawa, brak
konieczności reorganizacji modeli prowadzenia działalności w poszczególnych krajach)
doprecyzowanie warunków zwolnienia z odpowiedzialności
tzw. "klauzula dobrego Samarytanina"
środki służące zwalczaniu nielegalnych towarów, usług i treści w Internecie
nowe obowiązki dotyczące identyfikowalności użytkowników biznesowych
możliwość zakwestionowania decyzji platform w zakresie moderowania treści
środki na rzecz przejrzystości funkcjonowania platform internetowych, w tym w zakresie algorytmów
stosowanych do rekomendowania produktów
kodeksy postępowania i normy techniczne wspierające platformy w przestrzeganiu nowych przepisów
dodatkowe obowiązki dla bardzo dużych platform internetowych

łatwe sposoby zgłaszania nielegalnych treści, towarów lub usług na platformach internetowych
informowanie użytkowników o usunięciu treści przez platformę internetową oraz możliwość zaskar-
żenia decyzji platformy
dostęp do mechanizmów rozstrzygania sporów we własnym kraju
większe bezpieczeństwo i więcej informacji, jeśli chodzi o faktycznych sprzedawców produktów
przejrzystość zasad moderowania treści
zrozumiałe informacje na temat reklam i treści sponsorowanych

Europa na miarę ery cyfrowej

Akt o usługach cyfrowych to akt prawny, który ma znaczenie dla trzech kategorii podmiotów:

Użytkowników Internetu

Przedsiębiorców działających w Internecie

Platform internetowych
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Małgorzata Soppa-Garstecka, Associate

Obowiązująca obecnie na poziomie Unii Europejskiej regulacja dotycząca przedsiębiorców działających w
branży usług internetowych – dyrektywa 2000/31 o handlu elektronicznym – wprowadzona została w 
 2000 r. Od czasu jej przyjęcia nowe technologie, a co za tym idzie – także globalny rynek tych technologii,
zmieniały się bardzo dynamicznie. Po 2000 r. byliśmy świadkami pojawienia się na rynku nie tylko nowych
podmiotów (w tym gigantów, takich jak Facebook czy Twitter), lecz także zupełnie nowych rodzajów usług
cyfrowych. Oznacza to, że mająca już ponad 20 lat regulacja nie przystaje do nowych zagrożeń i wyzwań,
jakie niesie za sobą rozwój technologii, które obecnie są wykorzystywane w życiu codziennym znacznej
większości obywateli Unii. Od dawna postulowano więc wdrożenie przepisów, które pozwalałyby na
jednolitą w całej Unii Europejskiej regulację zasad świadczenia usług cyfrowych oraz ochrony
konsumentów i społeczeństw. Odpowiedzią na aktualne potrzeby regulacyjne jest opublikowany w grudniu
2020 r. projekt Aktu o usługach cyfrowych.

rozpowszechnianie samo w sobie jest działaniem
nielegalnym (np. nawoływanie do terroryzmu) lub
odnosi się do nielegalnych działań (np. przedsta-
wienie dzieci w sytuacjach niegodziwego trakto-
wania w celach seksualnych). O ile nielegalny
charakter treści wynikać będzie zwykle bezpośred-
nio z prawa krajowego, to owe krajowe regulacje
często będą do siebie zbliżone (tak jak w
przypadku przytoczonych aktów nawoływania do
terroryzmu czy wykorzystywania seksualnego
dzieci) z uwagi na uregulowanie tych zagadnień na
poziomie unijnym w formie dyrektyw[6]. Treści
nielegalne należy odróżnić od treści
„szkodliwych”, które nie zostały zdefiniowane w
projekcie Aktu o usługach cyfrowych.

[6] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję
ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z
dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz porno-
grafii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW.

Po pierwsze, Akt o usługach cyfrowych ma na celu
wprowadzenie skutecznych zobowiązań i mecha-
nizmów w celu zwalczania nielegalnych treści w
Internecie. Wprowadzenie szczególnych procedur
regulujących proces identyfikacji tego rodzaju
treści ma prowadzić do ich sprawniejszego wykry-
wania i usuwania bądź uniemożliwienia dostępu
do nich. Docelowo regulacje mają zmniejszyć
ekspozycję użytkowników na nielegalne treści, co
stanowiłoby bardzo pożądany i potrzebny efekt. 

Projekt Aktu o usługach cyfrowych nie zawiera
definicji pojęcia nielegalnych treści, które będzie
rozumiane w kontekście przepisów prawa krajo-
wego państwa członkowskiego lub prawa Unii.
Treści nielegalne  to  zarówno  informacje,  których 

10 powodów, dla których Europa potrzebuje 

Aktu o usługach cyfrowych

Dlaczego zatem Europa 
potrzebuje Aktu o usługach
cyfrowych?
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Drugim celem i powodem wprowadzenia Aktu o
usługach cyfrowych jest dążenie do uformowania
uczciwego i bezpiecznego środowiska e-
commerce. Z uwagi na trwające przenoszenie
coraz większej ilości transakcji do Internetu,
budowa godnego zaufania środowiska dla
konsumentów, a także innych stron, może realnie
przełożyć się na jakość funkcjonowania codzien-
nych interakcji obywateli Unii. Aby to osiągnąć,
Akt o usługach cyfrowych zobowiązuje platformy
umożliwiające konsumentom zawieranie umów
na odległość do weryfikacji przedsiębiorców
korzystających z ich usług w celu propagowania
wiadomości o produktach lub usługach lub
oferowania usług lub produktów. Platformy będą
musiały pozyskiwać od przedsiębiorców istotne
informacje pozwalające na ich identyfikację, a
następnie poddawać je weryfikacji i przechowwać
przez okres trwania stosunku prawnego z danym
przedsiębiorcą. Nakładany na platformy obowizek
– dzięki zapewnieniu identyfikowalności przedsię-
biorców – ma podnieść poczucie bezpieczeństwa
konsumentów i jednocześnie zniechęcić przedsię-
biorców do działań sprzecznych z prawem.

Jako czwarty powód rozpoczęcia prac nad wpro-
wadzeniem Aktu o usługach cyfrowych wskazać
należy konieczność uregulowania wskazanych
wyżej trzech obszarów na poziomie unijnym, a nie
krajowym. Usługi pośrednictwa internetowego to
usługi nieodzownie przekraczające granice
administracyjne państw. Skoro świadczone są za
pośrednictwem Internetu, środowiska o charakte-
rze globalnym, nie sposób regulować tych usług
na poziomie krajowym, w oderwaniu od regulacji
międzynarodowych. Ewentualne próby wprowa-
dzenia krajowych regulacji dla pośredników
internetowych mają negatywny wpływ na unijny
rynek wewnętrzny, który powinien zapewniać
swobodny przepływ towarów i usług. Zróżnico-
wane regulacje na poziomie krajowym powodują
wzrost kosztów po stronie przedsiębiorców,
zmuszonych do odrębnego dostosowywania się
do poszczególnych legislacji. To z kolei może nieść
za sobą ograniczenie dostępu do różnorodnych i
konkurencyjnych usług po stronie konsumenta.

Przyjęcie Aktu o usługach cyfrowych w formie
rozporządzenia jest trafnym wyborem. W zakresie
prawa wtórnego wiążącego wszystkie państwa
Unii Europejskiej prawodawca unijny ma możli-
wość przyjmowania rozporządzeń albo dyrektyw.
Podczas gdy dyrektywa skierowana jest do państw
członkowskich, pozostawiając im swobodę wybo-
ru środków do jej wdrożenia, rozporządzenie ma
zasięg ogólny i jest stosowane bezpośrednio w
całej Unii. Oznacza to, że nie wymaga ono
wdrożenia do krajowego systemu prawnego, a co
za tym idzie – wprowadzane w rozporządzeniu
przepisy w takim samym brzmieniu obowiązują
we wszystkich państwach członkowskich. Komisja
w memorandum do projektu Rozporządzenia
wskazała, że głównym powodem wyboru formy
rozporządzenia,   a   nie  dyrektywy,  była  potrzeba  

Trzeci obszar regulacyjny Aktu o usługach cyfro-
wych to zagadnienia uczciwej reklamy interneto-
wej. Ponieważ reklama w Internecie może rodzić
wiele zagrożeń (takich jak nierówne traktowanie
obywateli poprzez dyskryminujące wyświetlanie,
czy przekaz stanowiący treść nielegalną), wprowa-
dzenie regulujących ją przepisów stanowi ważny
element właściwego funkcjonowania usług cyfro-
wych. Platformy miałyby więc obowiązek zapew-
nienia możliwości łatwej identyfikacji danego
przekazu jako reklamy, a także wskazania w czyim
imieniu i na podstawie jakich parametrów dany
przekaz jest wyświetlany konkretnym odbiorcom.   



Po szóste, projekt Aktu o usługach cyfrowych
przewiduje wprowadzenie środków proporcjonal-
nych w stosunku do typów i wielkości dostawców
usług pośrednich, w tym poprzez stopniowalność
obowiązków. Rozporządzenie AUC ma wprowa-
dzać zróżnicowane obowiązki w stosunku do
różnych rodzajów dostawców usług, uzależnione
od ich wielkości i charakteru świadczonych przez
nich usług. W związku z tym, że różnego rodzaju
zagrożenia mogą pojawiać się w różnym nasileniu
u różnego rodzaju dostawców, poziom restrykcyj-
ności obowiązków został w projekcie Rozporzą-
dzenia zróżnicowany. Niektóre obowiązki skiero-
wane są wyłącznie do bardzo dużych platform,
które stwarzają największe ryzyko społeczne i
gospodarcze. Bardzo mali przedsiębiorcy, których
niektóre problemy po prostu nie dotyczą, są
zwolnieni z części obowiązków wynikających z
Aktu o usługach cyfrowych. 

Siódma przesłanka przemawiająca za przyjęciem
Aktu o usługach cyfrowych to możliwość zarzą-
dzania ryzykiem systemowym dzięki wprowadze-
niu obowiązków związanych z jego analizą przez
same platformy internetowe. Obowiązek ten
dotyczy bardzo dużych platform, które będą
musiały regularnie oceniać i analizować określone
rodzaje ryzyka, a następie wdrażać środki mające
na celu jego zmniejszenie. Chodzi o opisane już
ryzyka związane z rozpowszechnianiem nielegal-
nych treści i jednoczesną koniecznością zapewnie-
nia ochrony praw podstawowych. Trzeci rodzaj
ryzyka podlegającego ocenie dotyczy manipulacji
usługami, która potencjalnie może prowadzić do
dezinformacji. Przykładami działań znajdujących
się w obszarze tego ryzyka są fałszywe konta, czy
korzystanie ze zautomatyzowanych zachowań
prowadzących do wzmacniania treści nielegal-
nych bądź niezgodnych z regulaminami platform.
Na podstawie informacji przekazywanych przez
platformy Rada i Komisja mają opracowywać
sprawozdania zawierające oceny i wytyczne
odnoszące się do sygnalizowanych ryzyk.
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zapewnienia spójnego systemu ochrony i zasad
świadczenia usług cyfrowych w całej Unii. Biorąc
pod uwagę znaczenie tych przepisów dla rynku
wewnętrznego, wydaje się, że jest to słuszna
decyzja. Wynikające z Aktu o usługach cyfrowych
obowiązki przedsiębiorstw, a także przewidziane
w tym akcie sankcje, mogą mieć znaczący wpływ
na podmioty świadczące usługi na terenie Unii
Europejskiej. Nawet niewielkie różnice w przepi-
sach, które mogłyby powstać na skutek wdrażania
dyrektywy w poszczególnych państwach człon-
kowskich, znacząco utrudniałyby dostosowanie się
do nowych zasad. Przyjęcie rozporządzenia dla tak
ważkich regulacji ogromnej branży stanowić
będzie lepszą gwarancję pewności prawa oraz
jednolitych uprawnień i obowiązków przedsię-
biorców i konsumentów. Za słusznością wyboru
formy rozporządzenia przemawia również cało-
ściowa ocena procesu implementacji dyrektywy
2000/31 o handlu elektronicznym. Należy bowiem
zwrócić uwagę na istotne różnice w sposobie i
zakresie implementacji tej dyrektywy do
porządków prawnych poszczególnych państw
członkowskich.

Po piąte, przyjęcie zaproponowanego Aktu o usłu-
gach cyfrowych pomoże w zapewnieniu ochrony
praw podstawowych obywateli, zagwarantowa-
nych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europej-
skiej. Chodzi przede wszystkim o prawa wolności
wypowiedzi i informacji, które mogą być ograni-
czane procedurami usuwania nielegalnych treści.
Regulacje przewidziane w projekcie Rozporządze-
nia zapewniają balans pomiędzy prawami podsta-
wowymi a walką z treściami nielegalnymi m.in.
dzięki wymogom usuwania jedynie nielegalnych –
a nie „szkodliwych” – treści. Dodatkowo, w
zapewnieniu równowagi pomiędzy prawami
podstawowymi a zwalczaniem treści nielegalnych
zapewnić ma wprowadzenie procedur „zgłaszania
i działania” (notice-and-action), obejmujących
konieczność uzasadnienia decyzji o usunięciu,
możliwość odwołania, czy mechanizmów pozasą-
dowego rozstrzygania sporów. 



Po ósme, warto zwrócić uwagę na fakt, iż Akt o
usługach cyfrowych umożliwia transgraniczną
współpracę, tak istotną w obliczu transgranicz-
nego charakteru usług cyfrowych. Ryzyka
systemowe identyfikowane na terenie całej Unii
mogą być adresowane na szczeblu unijnym. Z
kolei dla organów krajowych przewidziano
procedurę komunikacji i współpracy pomiędzy
koordynatorami ds. usług cyfrowych poszczegól-
nych państw członkowskich. Jasno określono
także zakres odpowiedzialności państw prowa-
dzących nadzór nad dostawcami usług posiadają-
cych siedzibę na ich terytorium. Dzięki takiej
transgranicznej współpracy regulacje dotyczące
usług cyfrowych mogę być egzekwowane szybciej i
skuteczniej niż na poziomie krajowym.

Dziewiątym powodem, dla którego rynek skorzy-
sta z Aktu o usługach cyfrowych jest możliwość
zagwarantowania dostawcom usług cyfrowych
względnej pewności prawa, co niewątpliwie
przekłada się na rozwój branży. Niepewność
prawna, mogąca wynikać z braku właściwych
regulacji bądź istnienia różnorakich regulacji w
poszczególnych państwach członkowskich Unii,
wpływa negatywnie na rozwój rynków cyfrowych,
hamując postęp technologiczny. Proces ukształto-
wania zdrowego, konkurencyjnego środowiska
wymaga wprowadzenia jednolitego i przewidy-
walnego systemu nadzoru podmiotów operują-
cych w tym środowisku, niezależnie od ich
siedziby. Co istotne, wdrożenie jednolitych zasad
dla wszystkich podmiotów prowadzących działal-
ność na terenie Unii ma również ochronić przed-
siębiorstwa z siedzibą na terytorium państw
członkowskich przed niekorzystną sytuacją
konkurencyjną w stosunku do podmiotów spoza
Unii.

Wreszcie ostatni, dziesiąty powód przemawia-
jący za potrzebą przyjęcia Aktu o usługach cyfro-
wych to możliwość zapewnienia konsumentom
oraz użytkownikom biznesowym większego
wyboru usług w atrakcyjniejszych cenach. Rozwój
rynku usług cyfrowych, połączony ze zwiększe-
niem bezpieczeństwa środowiska e-commerce,
pozytywnie    wpływa   na   konkurencję  na  rynku. 

Co to oznacza dla obywateli

Większy wybór, niższe ceny
Mniejsze ryzyko trafienia na nielegalne treści
Lepsza ochrona praw podstawowych

Co to oznacza dla dostawców 
usług cyfrowych

Pewność prawa, harmonizacja przepisów
Prostsze podejmowanie i rozwijanie
działalności w Europie

Co to oznacza dla firm
korzystających z usług
cyfrowych

Większy wybór, niższe ceny
Dostęp do ogólnounijnych rynków za
pośrednictwem platform
Równe szanse w starciu z dostawcami
nielegalnych treści

Co to oznacza dla
społeczeństwa

Większa demokratyczna kontrola i nadzór
nad platformami systemowymi
Mniejsze ryzyko systemowe pod względem
manipulacji lub dezinformacji

Źródło: Komisja Europejska,
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-

digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-
environment_pl
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Dodatkowo zmniejszenie kosztów związanych ze
zróżnicowaniem regulacji w różnych państwach
członkowskich pozwoli zwiększać skalę działal-
ności również mniejszym przedsiębiorcom i start-
upom. Równe traktowanie usługodawców –
również tych spoza Unii – będzie umożliwiało
równy dostęp dostawców do rynku wewnętrz-
nego, co przełoży się na większe zróżnicowanie
dostępnych usług.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_pl


Zapowiedzi
Nie ulega wątpliwości, że projekty dwóch nowych
aktów prawnych regulujących usługi internetowe
(Aktu o usługach cyfrowych oraz Aktu o rynkach
cyfrowych) były wyczekiwane jak mało które.
Dodatkowe napięcie powodował fakt, że ich treść
nie była znana do ostatniej chwili, a sam termin
publikacji przesuwano kilkukrotnie. W dniu
konferencji prasowej[7], zwołanej przez Komisję
Europejską w związku z publikacją propozycji
nowych aktów prawnych, media społecznościowe
wyprzedzały oficjalne komunikaty o jej opóźnie-
niach, a prawnicy, dziennikarze i inni specjaliści
starali się szybko zapoznać z treścią projektu, która
wyciekła do mediów dzień wcześniej. Przyrówny-
wanie oczekiwania na te nowe regulacje do
oczekiwania na premierę nowinek technologicz-
nych czy gier komputerowych zdecydowanie było
trafione. Zapowiadany od dawna projekt Aktu o
usługach cyfrowych zwiastował rewolucję Inter-
netu. Wydaje się jednak, że 15 grudnia 2020 r.,
czyli w dniu publikacji projektu, do rewolucji
jednak nie doszło. Spodziewane uchylenie dotych-
czasowej, podstawowej, kierunkowej regulacji w
zakresie działalności internetowej, jaką niewątpli-
wie jest dyrektywa 2000/31 o handlu elektronicz-
nym, najwyraźniej nie nastąpi. Zgodnie z
propozycjami przedstawionymi w projekcie Aktu o
usługach cyfrowych wprowadzone zostaną w niej
jednak pewne zmiany, a ustanowione dyrektywą
ramy prawne regulujące działalność cyfrową
zostaną rozwinięte i uzupełnione. Mniej rewolu-
cyjny niż spodziewany charakter projektu Aktu o
usługach cyfrowych nie umniejsza jednak jego
istotności dla przyszłości świadczenia usług
społeczeństwa informacyjnego.

Agnieszka Karcz, Associate

Usytuowanie Aktu o usługach cyfrowych 

w systemie prawa

[7] YouTube, Komisja Europejska: EVP Vestager and Commissioner Thierry on the Digital Services Act and the Digital Markets Act,
https://www.youtube.com/watch?v=57Zl-JgjQk8 (dostęp: 15.03.2021).
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na przestrzeni lat w ramach rozwiązywania
problemów dotyczących dostawców oferujących
transgraniczne usługi cyfrowe, w szczególności w
odniesieniu do platform internetowych Państwa
członkowskie wprowadzały uregulowania nieza-
leżnie, w szczególności ustanawiając różne przepisy
obejmujące obowiązki platform internetowych i
innych pośredników internetowych w odniesieniu
do nielegalnych treści, towarów lub usług dostar-
czanych przez ich użytkowników. Ta fragmentacja
prawna ma poważne konsekwencje zarówno dla
zdolności europejskich dostawców usług do zwięk-
szenia skali swojej działalności na jednolitym
rynku, jak i dla ochrony i bezpieczeństwa obywateli
Unii w Internecie.

Forma aktu prawnego
Projekt Aktu o usługach cyfrowych przewiduje
formę rozporządzenia, a zatem będzie wiązać
wszystkie państwa członkowskie bezpośrednio,
jednakowo i w całości. Rozbieżności, jakie wystą-
piły w wyniku implementacji dyrektywy 2000/31 o
handlu elektronicznym pokazały, że przy trans-
granicznych usługach brak spójności może powo-
dować liczne problemy znacząco utrudniające
funkcjonowanie na tym rynku.

Na początku warto zaznaczyć, że projektowane
przepisy Aktu o usługach cyfrowych opierają się na
ocenie dyrektywy 2000/31 o handlu elektro-
nicznym, przeprowadzonej równolegle z oceną jej
skutków. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu
AUC: 

https://www.youtube.com/watch?v=57Zl-JgjQk8


Stosunek Aktu o usługach cyfrowych 
do innych aktów prawa unijnego
Nie ulega wątpliwości, że Akt o usługach cyfro-
wych określa nowe, wspólne ramy regulacyjne i
nadzorcze, które mają zastosowanie w obszarze
usług społeczeństwa informacyjnego [w rozumie-
niu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2015/1535[9]],
wykraczające poza ramy ustanowione dyrektywą
2000/31 o handlu elektronicznym. Oznacza to, że
zakres przedmiotowy Aktu o usługach cyfrowych
wykracza poza zakres dyrektywy. Projektowane
przepisy obejmują usługi pośredników inter-
netowych (dostawców usług pośrednich), na
których nakładane będą różne zestawy obowią-
zków, w zależności od kategorii pośrednika – tj.
jego roli, wielkości i wpływu na cały ekosystem
internetowy. Zgodnie z art. 1 ust. 4 AUC nowa
regulacja nie będzie mieć zastosowania w
przypadku usługi, która nie jest usługą pośrednią
(w rozumieniu art. 2 lit. f) AUC), ani w przypadku
jakichkolwiek wymogów nakładanych w odniesie-
niu do takiej usługi, niezależnie od tego, czy jest
ona świadczona poprzez usługę pośrednią.

Projekt Aktu o usługach cyfrowych w założeniu ma
nie naruszać przepisów dyrektywy 2000/31 o
handlu elektronicznym, przy czym na mocy art. 71
AUC uchyli art. 12–15 tej dyrektywy. Ponadto
odesłania do art. 12, 13, 14 i 15 dyrektywy 2000/31 o
handlu elektronicznym będą odczytywane jako
odesłania odpowiednio do art. 3, 4, 5 i 7 AUC.
Zmiany, które Rozporządzenie wprowadza wzglę-
dem dyrektywy 2000/31 o handlu elektronicznym
to m.in. rozszerzenie wymogów określonych w art.
6 tej dyrektywy i zobowiązanie platform interneto-
wych do udzielenia odbiorcom ich usług określo-
nych, zindywidualizowanych informacji niezbęd-
nych do zrozumienia, kiedy i w czyim imieniu
wyświetlana jest reklama. Określone w projekcie
AUC wymogi dotyczące udzielania informacji
związanych z reklamą nie wpłyną na  odpowiednie 

Uchwalenie Aktu o usługach cyfrowych w formie
rozporządzenia pozwoli zagwarantować jednako-
wą ochronę praw i obowiązków podmiotom
gospodarczym oraz konsumentom na całym rynku
wewnętrznym Unii Europejskiej. Trzeba przyznać,
że takie rozwiązanie zdecydowanie będzie sprzyjać
pewności prawa i zachowaniu jego przejrzystości
zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla konsumen-
tów. Akt o usługach cyfrowych nie ma na celu
zmiany podstawowych założeń dyrektywy
2000/31 o handlu elektronicznym. Wręcz przeciw-
nie – jego celem jest ujednolicenie i rozwinięcie
przepisów dyrektywy. W komunikacie Komisji
Europejskiej  „Kształtowanie cyfrowej przyszłości
Europy” z początku 2020 r. czytamy:

[8] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Kształtowanie
cyfrowej przyszłości Europy [COM(2020) 67 final].
[9] Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzi-
nie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.
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Komisja zobowiązała się do aktualizacji przepisów
horyzontalnych, w których określono zadania i
obowiązki dostawców usług cyfrowych, w szczegól-
ności platform internetowych. Jednym z kluczo-
wych działań Komisji wskazanych w Komunikacie
było wprowadzenie nowych i zmienionych przepi-
sów, których celem jest pogłębienie wewnętrznego
rynku usług cyfrowych poprzez zwiększenie i
harmonizację obowiązków platform interneto-
wych dostawców usług informacyjnych oraz
wzmocnienie nadzoru nad polityką platform w
zakresie treści w UE.

Pewną nowością w zakresie działania platform
internetowych przewidzianą w projekcie Aktu o
usługach cyfrowych są – będące jego istotą –
regulacje dotyczące przejrzystości, obowiązków
informacyjnych i rozliczalności w odniesieniu do
dostawców usług pośrednich oraz opowiedzenie
się za skutecznymi rozwiązaniami w zakresie
zwalczania nielegalnych treści w Internecie.



Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r.
w sprawie propagowania sprawiedliwości i
przejrzystości dla użytkowników biznesowych
korzystających z usług pośrednictwa inter-
netowego (dalej: „Rozporządzenie P2B” lub
„Rozporządzenie platform-to-business”);
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r.
w sprawie  wprowadzania  do  obrotu  i  stoso-

przepisy RODO[10], zwłaszcza przepisy dotyczące
prawa do sprzeciwu, zautomatyzowanego podej-
mowania decyzji w indywidualnych przypadkach,
w tym profilowania, a w szczególności potrzeby
uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, przed
przetwarzaniem danych osobowych do celów
ukierunkowania reklam. Podobnie nie naruszą one
przepisów ustanowionych w dyrektywie
2002/58/WE[11], zwłaszcza przepisów dotyczą-
cych przechowywania informacji w urządzeniach
końcowych i dostępu do nich.

Regulacje Aktu o usługach cyfrowych nie wpłyną
również na inne istniejące akty prawne, w szcze-
gólności przepisy sektorowe, które stanowić będą
lex specialis w odniesieniu do ogólnie obowiązują-
cych ram określonych w Akcie o usługach cyfro-
wych. Niemniej przepisy Rozporządzenia mają
mieć zastosowanie w kwestiach, których nie
uwzględniono w tych innych aktach prawnych, jak
również w kwestiach, w przypadku których te inne
akty umożliwiają państwom członkowskim przyję-
cie niektórych środków na poziomie krajowym.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 5 AUC akt ten w
założeniu nie narusza następujących rozporzą-
dzeń:

[10] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych).
[11] Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywat-
ności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej).
[12] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o
audiowizualnych usługach medialnych).
[13] Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony
prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej).

prawa Unii dotyczącego ochrony danych
osobowych, w szczególności Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
prawa Unii dotyczącego ochrony konsumen-
tów i bezpieczeństwa produktów, w tym
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/2394 z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie współpracy między organami
krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwo-
wanie przepisów prawa w zakresie ochrony
konsumentów i uchylającego rozporządzenie
(WE) nr 2006/2004;
przepisów prawa Unii dotyczących warunków
pracy.

oraz

Akt o usługach cyfrowych nie naruszy również
dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usłu-
gach medialnych[12], przepisów prawa Unii doty-
czącego praw autorskich i pokrewnych ani dyrek-
tywy 2002/58/WE o prywatności i łączności
elektronicznej[13].
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wania prekursorów materiałów wybucho-
wych, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr
1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr
98/2013



Jak już wskazano wyżej, Rozporządzenie P2B
dotyczy głównie dostawców usług pośrednictwa
internetowego i wyszukiwarek internetowych,
natomiast Akt o usługach cyfrowych dotyczy usług
pośrednich, nie wskazując wprost, że zakres
przedmiotowy obejmuje także wyszukiwarki
internetowe, co jest efektem powielenia przepisów
funkcjonujących do tej pory na mocy dyrektywy
2000/31 o handlu elektronicznym (art. 12–14).
Luka ta, wypełniana dotąd przez orzecznictwo i
szersze interpretacje funkcjonalne, mogłaby
zostać uzupełniona, a Akt o usługach cyfrowych
stwarza najlepszą ku temu okazję. Powyższa
dywagacja jest o tyle istotna, że nawet Akt o
rynkach cyfrowych w swojej definicji podstawo-
wej usługi platformowej wskazuje obok usługi
pośrednictwa internetowego wyszukiwarki inter-
netowe (art. 2 ust. 2) i odwołuje się do definicji z
Rozporządzenia P2B (art. 2 ust. 5 i 6). Świadczy to
o większej spójności Aktu o rynkach cyfrowych z
Rozporządzeniem P2B niż z Aktem o usługach
cyfrowych.

Jednak nie powinno to wcale dziwić, ponieważ
projekt Aktu o rynkach cyfrowych koncentruje się
właśnie na strażnikach dostępu, zdefiniowanych
jako przedsiębiorstwa, które kontrolują „podsta-
wowe usługi platformy”, będące ważną „bramą”
dla użytkowników biznesowych (o których mowa
w Rozporządzeniu P2B), umożliwiającą dotarcie
do użytkowników końcowych. Takimi usługami
będą usługi pośrednictwa internetowego, wyszu-
kiwarki internetowe, portale społecznościowe,
platformy udostępniania wideo, niektóre usługi
przekazywania wiadomości, systemy operacyjne,
usługi w chmurze i usługi reklamowe (art. 2 ust. 2
Aktu o rynkach cyfrowych).

Stosunek Aktu o usługach cyfrowych do
Aktu o rynkach cyfrowych oraz
Rozporządzenia P2B
Projekt Aktu o rynkach cyfrowych, ogłoszony
razem z projektem Aktu o usługach cyfrowych,
należałoby czytać jako dokument uzupełniający i
rozwijający drugi z wymienionych – reguluje on
bowiem odpowiedzialność wybranej kategorii
pośredników internetowych, o dominującej pozy-
cji rynkowej, określanych w projekcje Aktu o
rynkach cyfrowych jako „strażnicy dostępu” lub
oryg. gatekeepers (art. 2 pkt. 2 oraz art. 3 Altu o
rynkach cyfrowych). W tym sensie Akt o rynkach
cyfrowych nie tylko jest uzupełnieniem dla ram
prawnych ustanowionych projektem Aktu o
usługach cyfrowych, lecz także ma charakter
uzupełniający wobec przepisów Rozporządzenia
platform-to-business.

O ile Akt o usługach cyfrowych określa horyzon-
talne ramy przejrzystości i rozliczalności wzglę-
dem użytkowników będących zarówno konsu-
menami, jak i przedsiębiorcami, o tyle Rozporzą-
dzenie P2B realizuje w dużej mierze te same
zadania wyłącznie wobec użytkowników bizneso-
wych, którzy poprzez swoje platformy internetowe
umożliwiają użytkownikom prowadzącym działal-
ność gospodarczą prezentowanie i sprzedaż
swoich usług lub towarów kupującym, w szczegól-
ności konsumentom. Jak bowiem czytamy w
samym Rozporządzeniu P2B (art. 1 ust. 1):

celem niniejszego rozporządzenia jest przyczynianie
się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrz-
nego poprzez ustanowienie przepisów w celu
zapewnienia, aby użytkownikom biznesowym
korzystającym z usług pośrednictwa internetowego i
użytkownikom korzystającym ze strony internetowej
w celach biznesowych w odniesieniu do wyszukiwa-
rek internetowych zapewniono odpowiednią przej-
rzystość, sprawiedliwość i możliwości skutecznego
dochodzenia roszczeń.



Stosunek Aktu o usługach cyfrowych do
ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną[14] wdraża przepisy dyrek-
tywy 2000/31 o handlu elektronicznym. Przez
wzgląd na bezpośrednie obowiązywanie aktu
prawnego wyższego rzędu, jakim jest unijne
rozporządzenie, uśude nie będzie wymagać uzu-
pełnień w wyniku przyjęcia Aktu o usługach
cyfrowych. Jednak ze względu na fakt, że
Rozporządzenie to ma uchylić art. 12–15 dyrektywy
2000/31 o handlu elektronicznym, w celu zacho-
wania spójności i przejrzystości regulacji, również
krajowa ustawa, opierająca się na tych przepisach
dyrektywy, powinna ulec w tym zakresie odpo-
wiedniej zmianie. W momencie, w którym zacznie
obowiązywać Akt o usługach cyfrowych, nieak-
tualne staną się problemy podnoszone dotąd w
związku z nieprawidłowym wdrożeniem dyrekty-
wy w różnych jurysdykcjach państw członkow-
skich. Na gruncie polskim wątpliwości budziły w
szczególności art. 13 i 14 uśude, w przypadku
których niejednokrotnie należało posiłkować się
prounijną wykładnią. Aktualny natomiast pozo-
staje wniosek o pochylenie się Komisji nad projek-
tem Aktu o usługach cyfrowych i doprecyzowanie
przepisów art. 3–5 tego aktu, powtarzających
przecież dosłownie treść art. 12–14 dyrektywy
2000/31 o handlu elektronicznym,  w  taki  sposób,

aby, wykluczyć wątpliwości, które narosły przez
lata jej stosowania w różnych porządkach praw-
nych oraz na szczeblu unijnym (i które dostrzeżo-
ne zostały w orzecznictwie TSUE).

Wnioski 
W uzasadnieniu projektu Aktu o usługach cyfro-
wych wskazano, że o ile akt ten wprowadza ramy
horyzontalne obejmujące wszystkie kategorie
treści, produktów, usług i działalności w zakresie
usług pośrednich, o tyle nie eliminuje wszystkich
luk regulacyjnych wynikających z przepisów
sektorowych, a wskazanych w sprawozdaniu z
oceny skutków nowej regulacji. Akt o usługach
cyfrowych nie wskazuje m.in. definicji nielegal-
nego charakteru treści, produktów lub usług.
Zatem, mimo że Rozporządzenie określa podsta-
wowe reguły związane z przejrzystością i rozli-
czalnością dostawców usług, nadal brakuje mu
kompleksowych zasad dotyczących obowiązków
proceduralnych związanych z nielegalnymi
treściami. Należy mieć jednak na uwadze, że
zdiagnozowane luki mogą jeszcze zostać uzupeł-
nione w ramach działań podejmowanych w zakre-
sie Europejskiego planu działania na rzecz
demokracji[15]. Istotne w tym względzie mogą
okazać się również unijne kodeksy postępowania,
o których mowa w art. 35 AUC, mogą one zostać
uzupełnione o zmieniony i udoskonalony Kodeks
postępowania w zakresie zwalczania dezinfor-
macji[16] na podstawie wytycznych Komisji.

[14] Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm. (dalej: uśude).
[15] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie
europejskiego planu działania na rzecz demokracji [COM(2020) 790 final].
[16] European Commission, Code of Practice on Disinformation, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation (dostęp:
15.03.2021).
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[17] Zob. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law_pl (dostęp: 15.03.2021).
[18] Zob. briefing dotyczący wszczęcia prac legislacyjnych w Parlamencie Europejskim,
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689357/EPRS_BRI(2021)689357_EN.pdf (dostęp: 15.03.2021).
[19] Zob. https://www.politico.eu/article/5-challenges-to-the-new-eu-digital-rulebook (dostęp: 15.03.2021).

* Akt o usługach cyfrowych, tak jak każde inne rozporządzenie przyjmowane przez organy Unii Europejskie
musi przejść cały proces legislacyjny (opisany szczegółowo na stronie internetowej Komisji Europejskiej)[17]
i ostatecznie zostać przyjęte w drodze głosowania przez Radę UE i Parlament Europejski[18]. Przewodnicząca
wykonawcza Komisji Europejskiej - Margrethe Vestager – szacuje, że prace te mogą potrwać około półtora
roku[19]. 

** Projekt Aktu o usługach cyfrowych zakłada wejście Rozporządzenia w życie w terminie 20 dni po jego
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wejście w życie oznacza rozpoczęcie istnienia
rozporządzenia w porządku prawnym Unii i każdego z państw członkowskich. Nie oznacza jednak
możliwości faktycznego stosowania regulacji – będzie to możliwe dopiero od daty obowiązywania danego
aktu prawnego. Przewidziany trzymiesięczny termin na rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia ma
pozwolić państwom członkowskim na wdrożenie odpowiednich procesów pozwalających na wykonywanie
rozporządzenia. Z kolei przedsiębiorcy będący jego adresatami będą mogli wykorzystać czas pomiędzy
zaistnieniem Aktu o usługach cyfrowych w porządku prawnym a rozpoczęciem obowiązywania na
dostosowanie się do nowych zasad i obowiązków.

Publikacja 
projektu AUC

Prace nad projektem w Radzie UE 
i Parlamencie Europejskim

Przyjęcie AUC
Wejście AUC 

w życie**

Data 
obowiązywania**

3 miesiące 
po wejściu 

w życie

20 dni 
po publikacji

Po zakończeniu 
procesu legislacyjnego*

15.12.2020 r.

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law_pl
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689357/EPRS_BRI(2021)689357_EN.pdf
https://www.politico.eu/article/5-challenges-to-the-new-eu-digital-rulebook


„na odległość” oznacza, że usługa świadczona
jest bez równoczesnej obecności stron;
„drogą elektroniczną” oznacza, iż usługa jest
wysyłana i odbierana w miejscu przeznaczenia
za pomocą sprzętu elektronicznego do przet-
warzania (włącznie z kompresją cyfrową) oraz
przechowywania danych, i która jest
całkowicie przesyłana, kierowana i otrzymy-
wana za pomocą kabla, fal radiowych, środ-
ków optycznych lub innych środków elektro-
magnetycznych;
„na indywidualne żądanie odbiorcy usług”
oznacza, że usługa świadczona jest poprzez
przesyłanie danych na indywidualne żądanie.

usługi pośrednictwa polegające na umożli-
wieniu nawiązywania za pomocą aplikacji na
smartfony,   za   wynagrodzeniem,   kontaktów 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy 
Aktu o usługach cyfrowych
Zasady określone w projekcie Aktu o usługach
cyfrowych mają zastosowanie do usług
pośrednich[20], czyli niektórych usług społe-
czeństwa informacyjnego w rozumieniu dyrekty-
wy 2015/1535[21], tj. usług normalnie świadczo-
nych za wynagrodzeniem, na odległość, drogą
elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2015/1535:

W swojej praktyce orzeczniczej TSUE wielokrotnie
wypowiedział się w przedmiocie sposobu rozumie-
nia usług społeczeństwa informacyjnego - jako
usługi tego rodzaju zostały uznane przykładowo:

Przepisy art. 1 ust. 3 i art. 4 Aktu o usługach
cyfrowych oraz właściwe motywy tego aktu
zawierają ogólne regulacje dotyczące podmioto-
wego, przedmiotowego i terytorialnego zakresu
Rozporządzenia. Przed weryfikacją obowiązków
skonkretyzowanych w dalszej części Aktu o usłu-
gach cyfrowych należy najpierw zbadać, czy dany
podmiot lub jego działalność mogą być w ogóle
uznane za regulowane na podstawie tego aktu.

Z perspektywy konkretnej organizacji potencjalna
konieczność stosowania się do wymogów Aktu o
usługach cyfrowych będzie zależna od wyników
dwustopniowego testu. W pierwszej kolejności
należy odpowiedzieć na pytanie, czy podmiot
podlega wskazanym w akcie obowiązkom ze
względu na ogólne regulacje dotyczące zakresu
jego zastosowania (art. 1 ust. 3 i 4 AUC oraz jego
odpowiednie motywy), tj. czy świadczy usługi
pośrednie odbiorcom mającym siedzibę lub
zamieszkałym na terenie Unii. Jeżeli odpowiedź
będzie twierdząca, należy przystąpić do drugiego
etapu, czyli rozważenia, czy w tym przypadku mają
zastosowanie przepisy konkretyzujące
poszczególne obowiązki (art. 3 i następne AUC).
Niniejszy fragment koncentruje się na pierwszym
(bardziej ogólnym) etapie oceny i zostanie uzupeł-
niony o rozważania w dalszej części opracowania.

Michał Matysiak, Associate

[20] Oficjalne tłumaczenie na język polski terminu intermediary services.
[21] Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzi-
nie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 241 z 17.09.2015, s. 1).



usługi polegające na oferowaniu informacji
on-line, za które usługodawca otrzymuje
wynagrodzenie nie od usługobiorcy, lecz z
przychodów uzyskiwanych z reklam emitowa-
nych na stronie internetowej (wyrok z dnia 11
września 2014 r., sygn. C-291/13);
bezpłatne publiczne udostępnianie sieci
telekomunikacyjnej, gdy jest ono realizowane
przez danego usługodawcę w celach reklamo-
wych w odniesieniu do dóbr sprzedawanych
lub usług świadczonych przez tego usługo-
dawcę (wyrok z dnia 15 września 2016 r., sygn.
C-484/14);
sprzedaż soczewek przez Internet polegająca
w szczególności na ich oferowaniu on-line
oraz zawieraniu umów drogą elektroniczną
(wyrok z dnia 2 grudnia 2010 r.; sygn. C
108/09).

Lektura powyższych przykładów usług pokazuje,
że pojęcie usług społeczeństwa informacyjnego
może być interpretowane szeroko i obejmować
istotnie różniące się między sobą usługi. Tym
cenniejsze jest dążenie ustawo-dawcy europej-
skiego do zawężenia w ramach projektu Aktu o
usługach cyfrowych zakresu przedmiotowego. 
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między osobami chcącymi przebyć trasę
miejską a kierowcami taksówek posiadają-
cymi zezwolenie (wyrok TSUE z dnia 3
grudnia 2020 r., sygn. C-62/19). Jednocześnie,
TSUE orzekł odmiennie w przypadku usług
polegających na odpłatnym umożliwianiu
nawiązywania kontaktów, poprzez aplikację
na inteligentny telefon, między właścicielami
pojazdów niebędącymi zawodowymi kierow-
cami a osobami chcącymi przebyć trasę
miejską (wyrok TSUE z dnia 20 grudnia 2017r.,
sygn. C-434/15);

usługę zwykłego przekazu [mere conduit],
która polega na transmisji w sieci telekomuni-
kacyjnej informacji przekazanych przez
odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu
do sieci telekomunikacyjnej;
usługę cachingu, która polega na transmisji
w sieci telekomunikacyjnej informacji przeka-
zanych przez odbiorcę usługi, obejmującą
automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe
przechowywanie tych informacji wyłącznie w
celu usprawnienia późniejszej ich transmisji
na żądanie innych odbiorców;
usługę hostingu, która polega na przechowy-
waniu informacji przekazanych przez
odbiorcę usługi oraz na jego żądanie.

Zgodnie z art. 2 lit. f) AUC usługa pośrednia
oznacza jedną z następujących usług:

Wątpliwości interpretacyjne i obawy przed
przyszłą wykładnią rozszerzającą może budzić
treść motywu 5 AUC, w którym wskazane powyżej
kategorie usług zostały wymienione nie jako
katalog zamknięty, ale jako wyliczenie przykłado-
we[22]. Jednakże w świetle przywołanego powyżej
art. 2 lit. f) projektu AUC jest to zapewne detal,
który zostanie poprawiony na następnych etapach
prac legislacyjnych.

Przepisy Aktu o usługach cyfrowych dotyczą
przede wszystkim pośredników i platform
internetowych (w szczególności tych bardzo
dużych, na które zostaną nałożone dodatkowe
obowiązki). W tym zakresie niewątpliwie warto
wskazać platformy sprzedażowe (np. Allegro,
OLX), portale społecznościowe (np. Facebook),
platformy wymiany treści (np. Twitter lub Reddit),
sklepy z aplikacjami (np. Google Play) oraz
internetowe platformy turystyczne i noclegowe
(np. Booking.com lub Airbnb).

[22] Użyto sformułowania: „[…] zwłaszcza [pogrubienie TKP] usług pośrednich polegających na świadczeniu usług znanych jako usługi »zwykłego
przekazu«, »cachingu« i hostingu”.



platformy internetowe, w przypadku gdy
publiczne rozpowszechnianie jest zaledwie
nieznaczną i wyłącznie poboczną funkcją innej
usługi, której to funkcji z obiektywnych wzglę-
dów technicznych nie można wykorzystywać
bez tej innej głównej usługi, a włączenie takiej
funkcji nie jest sposobem na obejście stosowa-
nia przepisów projektu Rozporządzenia mają-
cych zastosowanie do platform internetowych
(np. sekcje gazet internetowych);
usługi łączności interpersonalnej, w rozumie-
niu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2018/1972, takie jak poczta elektro-
niczna lub usługi przesyłania wiadomości
prywatnych (np. Gmail, Messenger lub
WhatsApp);
platformy oparte na modelu gig economy (np.
Uber, Fixly lub Fiverr). 

Wśród usług, które nie zostały objęte zakresem
przedmiotowym projektu Aktu o usługach
cyfrowych należy wskazać przykładowo:

Zakres terytorialny Aktu o usługach
cyfrowych
W art. 1 ust. 3 oraz w motywach Aktu o usługach
cyfrowych wyraźnie podkreślono, że przepisy tego
aktu mają zastosowanie do dostawców usług
pośrednich, niezależnie od ich miejsca prowa-
dzenia działalności lub miejsca pobytu, o ile
świadczą oni usługi odbiorcom mającym
siedzibę lub zamieszkałym na terenie Unii, o
czym świadczy ścisły związek z Unią[23].

W przeciwieństwie do dyrektywy 2000/31 o
handlu elektronicznym przepisy Aktu o usługach
cyfrowych będą miały zastosowanie co do zasady
niezależnie od miejsca prowadzenia działalności
przez dostawcę usług. Akt o usługach cyfrowych
ma na celu objęcie działalności przedsiębiorstw
mających siedzibę w krajach trzecich, które oferują
swoje usługi na jednolitym rynku. Jest to
zasadnicza różnica, ponieważ dyrektywa
2000/31 o handlu elektronicznym obejmowała
jedynie przedsiębiorstwa mające siedzibę w
EOG i miała na celu zapewnienie swobodnego
przepływu usług społeczeństwa informacyjnego
między państwami członkowskimi. Stanowisko
zawarte w Akcie o usługach cyfrowych potwierdza
wcześniejsze podejście Komisji Europejskiej, które
było prezentowane w jej innych aktach dotyczą-
cych rynku cyfrowego. W ocenie komentatorów
takie działanie może wskazywać na silną wolę
polityczną  po stronie decydentów unijnych, aby
zwiększyć rolę UE w zakresie globalnej polityki
dotyczącej sektora cyfrowego.

[23] Art. 1 ust. 3 w zw. z motywem 7 AUC.
[24] Motyw 8 AUC.

Motyw 7 projektu AUC wprowadza „test ścisłego
związku”. Uznaje się, że taki związek istnieje, jeżeli
znaczna liczba użytkowników usługi znajduje się
w co najmniej jednym państwie członkowskim lub
jeżeli działalność jest ukierunkowania na co
najmniej jedno państwo członkowskie .



stosowanie języka lub posługiwanie się walutą
danego państwa członkowskiego;
umożliwianie składania zamówień na produk-
ty lub usługi;
korzystanie z krajowej domeny najwyższego
poziomu;
dostępność aplikacji w krajowym sklepie z
aplikacjami;
obecność reklam na rynku lokalnym;
posługiwanie się w reklamach językiem stoso-
wanym w danym państwie członkowskim;
zarządzanie relacjami z klientem, polegające
np. na obsłudze klientów, w języku powszech-
nie używanym w danym państwie członkows-
kim.

Warto zauważyć, że projekt Aktu o usługach
cyfrowych nie definiuje jednoznacznie, czym jest
wskazana ukierunkowana działalność, zastrzega-
jąc, że ocena w tym zakresie powinna zostać
dokonana na podstawie wszelkich istotnych
okoliczności. Jako przykłady takiego ukierunkowa-
nego działania motyw 8 projektu AUC wskazuje:

Ponadto projekt jednoznacznie wskazuje, że ze
ścisłym związkiem mamy do czynienia również w
przypadku, gdy dostawca usług kieruje swoją
działalność do co najmniej jednego państwa
członkowskiego, jak określono w art. 17 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1215/2012.

Za słuszne należy uznać, że na gruncie projektu
Aktu o usługach cyfrowych sama tylko techniczna
dostępność strony internetowej z Unii nie może
przesądzać o istnieniu ścisłego związku z Unią.



Co istotne, usługi pośrednictwa internetowego
(usługi pośrednie) – jak sama ich nazwa wskazuje
– świadczone są w Internecie, a więc w przestrzeni,
która nie jest ograniczona zasięgiem granic
administracyjnych państw. Użytkownicy co do
zasady mają dostęp do tych usług bez względu na
kraj, w którym się znajdują. Biorąc powyższe pod
uwagę, pozytywnie należy ocenić sam fakt
włączenia przepisów dyrektywy 2000/31 o handlu
elektronicznym dotyczących zwolnienia z odpo-
wiedzialności pośredników internetowych (art. 12–
14 dyrektywy 2000/31 o handlu elektronicznym)
bezpośrednio do Aktu o usługach cyfrowych.
Rozporządzenie, jako akt unijnego prawa
wtórnego, gwarantuje, że mechanizm zwolnienia z
odpowiedzialności będzie spójnie funkcjonował w
całej Unii Europejskiej.

Przepisy dotyczące zwolnienia z odpowiedzial-
ności dostawców usług pośrednich zawarte zostały
w art. 3–5 AUC: w art. 3 AUC uregulowano warun-
kowe zwolnienie z odpowiedzialności dostawcy
usługi zwykłego przekazu (mere conduit), w art. 4
AUC – usługi cachingu, a w art. 5 AUC – usługi
hostingu. Co istotne, brzmienie przepisów art. 3–5
AUC jest niemal identyczne jak przepisów art. 12–
14 dyrektywy 2000/31 o handlu elektronicznym;
nieznaczne różnice widoczne są jedynie w zakresie
dotyczącym usługi hostingu.

W projekcie Rozporządzenia przewidziano, że
akt ten uchyli przepisy art. 12–14 dyrektywy
2000/31 o handlu elektronicznym  (art.  71  ust.  1 

Arkadiusz Baran, Senior Associate

[25]Docenić należy w tym względzie rolę TSUE, który wielokrotnie podejmował sprawy dotyczące odpowiedzialności pośredników internetowych,
wyjaśniając przy tym zakres zastosowania przepisów art. 12-15 dyrektywy 2000/31 o handlu elektronicznym. Dla przykładu zwrócić należy uwagę
na następujące sprawy: C-236/08 do C-238/08, Google France i Google/Vuitton; C-324/09, eBay; C-70/10, Scarlet; C-360/10, Netlog; C-314/12, UPC
Telekabel Wien; C-484/14, Tobias McFadden/Sony Music, C-18/18, Glawischnig.

Jednym z najważniejszych założeń Aktu o usługach
cyfrowych jest utrzymanie w mocy mechanizmu
wprowadzonego przez dyrektywę 2000/31 o
handlu elektronicznym, polegającego na możli-
wości warunkowego zwolnienia z odpowiedzial-
ności dostawców usług pośrednich. Horyzontalny
wymiar zwolnienia z odpowiedzialności zagwa-
rantował pośrednikom internetowym względną
pewność prawa i tym samym przyczynił się do
dynamicznego zwiększenia liczby usługodawców
świadczących w Internecie usługi pośrednie, a
także do powstania nowych, specyficznych form
tych usług.

Akt o usługach cyfrowych a dyrektywa
2000/31 o handlu elektronicznym 
i regulacja krajowa
Państwa członkowskie w różny sposób dokonały
transpozycji dyrektywy 2000/31 o handlu
elektronicznym do krajowych porządków praw-
nych, co z kolei spowodowało, że sam mechanizm
zwolnienia pośredników internetowych z odpo-
wiedzialności funkcjonował w poszczególnych
państwach Unii Europejskiej w nieco odmienny
sposób[25]. Również polska implementacja
dyrektywy 2000/31 o handlu elektronicznym nie
jest pozbawiona uchybień w omawianym zakresie
(o czym więcej w dalszej części).



Istota mechanizmu wyłączenia
odpowiedzialności
Istota mechanizmu opisanego w art. 3–5 AUC
(podobnie jak w art. 12–14 dyrektywy 2000/31 o
handlu elektronicznym i art. 12–14 uśude) polega
na tym, że przewiduje on możliwość warunko-
wego zwolnienia usługodawcy z odpowiedzial-
ności. Przepisy te stanowią ujemną, negatywną
przesłankę odpowiedzialności pośredników inter-
netowych. W żadnym przypadku nie ma podstaw
do konstruowania na gruncie przepisów art. 3–5
AUC samodzielnej i pierwotnej podstawy odpo-
wiedzialności dostawców usług pośrednich. Co
prawda pośrednicy internetowi mogą ponosić
odpowiedzialność w związku z nielegalnymi
treściami dostarczanymi przez usługobiorców,
wynika ona jednak z innych przepisów aniżeli art.
3–5 AUC. Przepisy te nie powinny być rozumiane
jako stanowiące pozytywną podstawę do ustale-
nia, kiedy usługodawca może zostać pociągnięty
do odpowiedzialności.

Podobnie jak w przypadku dyrektywy 2000/31 o
handlu elektronicznym, zwolnienie z odpowie-
dzialności przewidziane w przepisach art. 3–5 AUC
powinno mieć zastosowanie w odniesieniu do
każdego rodzaju odpowiedzialności (cywilnej,
karnej oraz administracyjnej), w zakresie każdego
rodzaju treści niezgodnych z prawem (motyw 17
projektu AUC). Wyłączenie odpowiedzialności
pośredników internetowych w dalszym ciągu
będzie miało charakter horyzontalny.

Omawiane przepisy projektu Rozporządzenia
nie modyfikują zasad odpowiedzialności za
nielegalne treści w środowisku cyfrowym. Sam
fakt, że pośrednicy internetowi odgrywają
ogromną rolę w przekazywaniu i przechowywaniu
treści w Internecie, w tym treści nielegalnych, nie
powoduje, że odpowiedzialność nie może być
przypisana bezpośrednio usługobiorcom – pod-
miotom  dostarczającym   i   rozpowszechniającym 

AUC), natomiast wszelkie odwołania do ww.
przepisów dyrektywy będzie należało rozumieć
jako odwołania do właściwych przepisów Aktu o
usługach cyfrowych (art. 71 ust. 2 AUC). Należy
przyjąć, że nie chodzi o odwołania do przepisów
art. 12–14 dyrektywy 2000/31 o handlu elektro-
nicznym poczynione jedynie w tejże dyrektywie,
ale we wszystkich aktach prawa unijnego zawiera-
jących takie odwołania[26].

[26] Zawarte np. w przepisie art. 17 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa
autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE odwołanie do przepisu art. 14 ust. 1
dyrektywy 2000/31 o handlu elektronicznym będzie należało rozumieć jako odwołanie do przepisu art. 3 ust. 1 AUC.
[27] Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej również jako: „uśude”).
[28] Art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Mając na uwadze, że z chwilą wejścia Aktu o
usługach cyfrowych do unijnego porządku praw-
nego, przestaną obowiązywać przepisy art. 12–14
dyrektywy 2000/31 o handlu elektronicznym,
odpadnie podstawa implementacji tychże przepi-
sów dyrektywy do krajowego porządku prawnego.
Wspomniane przepisy dyrektywy 2000/31 o
handlu elektronicznym zostały implementowane
do polskiego porządku prawnego w przepisach art.
12–14 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną[27]. W rezultacie przepisy te powin-
ny zostać uchylone, tym bardziej w sytuacji, gdy
polska implementacja przepisów art. 12–14
dyrektywy 2000/31 o handlu elektronicznym jest
niepełna i częściowo wadliwa. Rozporządzenie Akt
o usługach cyfrowych będzie bezpośrednio
skuteczne ze skutkiem natychmiastowym[28].
Bezpośrednie stosowanie tego Rozporządzenia
oznacza również, że jego wejście w życie oraz
stosowanie jest niezależne od przyjęcia jakiegokol-
wiek środka wdrażającego Rozporządzenie do
prawa krajowego.



nielegalne treści za pośrednictwem usług pośred-
nich. W motywach projektu Aktu o usługach
cyfrowych wskazano także, że w stosownych
przypadkach inne podmioty, takie jak moderatorzy
grup w zamkniętych środowiskach online, w
szczególności w przypadku dużych grup, powinni
również pomagać w unikaniu rozpowszechniania
niezgodnych z prawem treści online. Ponadto, w
razie gdy konieczne jest zaangażowanie dostaw-
ców usług społeczeństwa informacyjnego, w tym
dostawców usług pośrednich, wszelkie wnioski lub
polecenia dotyczące takiego zaangażowania
powinny być co do zasady kierowane do podmiotu
mającego techniczną i operacyjną zdolność do
działania przeciwko konkretnym treściom o
charakterze bezprawnym, tak aby zapobiec
ewentualnym negatywnym skutkom dla dostęp-
ności treści, które nie są niezgodne z prawem
(motyw 26 projektu AUC).

Warunki wyłączenia odpowiedzialności
W odniesieniu do wszystkich rodzajów usług
pośrednich, których dotyczy projekt Rozporządze-
nia (mere conduit, caching, hosting), poczynić
należy wspólną uwagę co do możliwości zwolnie-
nia usługodawcy z odpowiedzialności. Zwolnienie
z odpowiedzialności nie powinno mieć zastoso-
wania w przypadku, gdy zamiast ograniczać się
do świadczenia usług pośrednictwa w sposób
neutralny, poprzez jedynie techniczne i auto-
matyczne przetwarzanie informacji dostarczo-
nych przez usługobiorcę, pośrednik interneto-
wy odgrywa aktywną rolę w tym procesie, o
czym może świadczyć to, że pośrednik uzyskuje
wiedzę lub kontrolę nad tymi informacjami.
Omawiany mechanizm nie dotyczy takich stanów
faktycznych, gdy informacje dostarczane są nie
przez usługobiorcę, lecz przez samego usługodaw-
cę będącego pośrednikiem; dotyczy to również
przypadku, gdy informacje te zostały opracowane
na odpowiedzialność redakcyjną usługodawcy
(motyw 18 projektu AUC). Także w sytuacji, gdy
pośrednik internetowy umyślnie współpracuje z
usługobiorcą w celu podjęcia bezprawnej działal-
ności, nie ma zastosowania możliwość zwolnienia
usługodawcy z odpowiedzialności, nie świadczy on
bowiem swoich usług w sposób neutralny (motyw
19 projektu AUC).

Przewidziany w projekcie Aktu o usługach cyfro-
wych mechanizm zwolnienia z odpowiedzialności
nie powinien wpływać na możliwość wydawania
różnego rodzaju nakazów przeciwko podmiotom
świadczącym usługi pośrednie, nawet jeżeli
spełniają one warunki określone w ramach tych
zwolnień. Nakazy takie, wydawane przez sądy lub
organy administracyjne, mogłyby polegać na
zobowiązaniu pośrednika internetowego do
zaprzestania wszelkich naruszeń lub zapobiegania
im, w tym do usuwania określonych w takich
nakazach niezgodnych z prawem treści lub do
uniemożliwienia dostępu do nich (art. 3 ust. 3, art.
4 ust. 2, art. 5 ust. 4 AUC).

nie jest inicjatorem transmisji (przekazu
informacji), 
nie wybiera odbiorcy transmisji,
nie wybiera ani nie modyfikuje informacji
zawartych w transmisji. 

Zwykły przekaz (mere conduit)
Przepis art. 3 AUC wskazuje przesłanki, których
kumulatywne spełnienie pozwala na wyłączenie
odpowiedzialności usługodawcy (pośrednika
internetowego), świadczącego usługę polegającą
na przekazywaniu (transmisji) w sieci telekomuni-
kacyjnej informacji przekazanych przez usługo-
biorcę lub na zapewnianiu dostępu do sieci
telekomunikacyjnej (mere conduit). Zgodnie z tym
przepisem usługodawca świadczący usługę zwyk-
łego przekazu nie ponosi odpowiedzialności za
przekazywane informacje, jeżeli:



Wymóg braku modyfikowania informacji nie
powinien być jednak rozumiany jako obejmujący
modyfikacje o charakterze technicznym, które
mają miejsce w trakcie transmisji, ponieważ takie
modyfikacje nie zmieniają integralności przekazy-
wanych informacji (motyw 21 projektu AUC).
Projekt Rozporządzenia wyjaśnia, że czynności
polegające na przekazywaniu informacji i zapew-
nieniu dostępu do sieci telekomunikacyjnej mogą
obejmować wąsko rozumiane przechowywanie
informacji przez pośrednika internetowego, czyli
takie przechowywanie, które jest automatyczne,
pośrednie i przejściowe oraz które odbywa się
wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji w
sieci telekomunikacyjnej i pod warunkiem, że
informacje te nie są przechowywane przez okres
dłuższy niż jest to w uzasadniony sposób niezbęd-
ne do przekazu informacji (art. 3 ust. 2 AUC).

Przyjęcie Aktu o usługach cyfrowych (czego
naturalną konsekwencją powinno być uchylenie
przepisu art. 12 uśude) usunie wątpliwości inter-
pretacyjne, jakie powstały na gruncie wykładni
przepisu art. 12 uśude, przepis ten bowiem
niekonsekwentnie posługuje się terminami „dane”
i „informacje” w odniesieniu do zawartości
(przedmiotu) transmisji. Pozytywnie należy też
ocenić zastrzeżenie w projekcie Rozporządzenia
braku możliwości powoływania się na wyłączenie
odpowiedzialności w przypadku świadomej
współpracy usługodawcy (pośrednika świadczą-
cego usługę zwykłego przekazu) z usługobiorcą
dostarczającym informacje w celu podjęcia
nielegalnej działalności mającej związek z usługą
mere conduit. Jakkolwiek dyrektywa 2000/31 o
handlu elektronicznym przewidywała podobne
rozwiązanie (motyw 44 dyrektywy 2000/31 o
handlu elektronicznym), to regulacja ta nie została
implementowana do ustawy uśude, a jedynie
mogła być przyjmowana w drodze prounijnej
wykładni przepisów.

nie modyfikuje informacji,
przestrzega warunków dostępu do informacji,
przestrzega zasad dotyczących aktualizowa-
nia informacji, określonych w sposób szeroko
uznany i stosowany w branży,
nie zakłóca dozwolonego posługiwania się
technologią, szeroko uznaną i stosowaną w
branży, w celu uzyskania danych o korzysta-
niu z informacji, 
podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działa-
nia w celu usunięcia przechowywanych infor-
macji lub uniemożliwienia dostępu do nich,
gdy uzyska wiarygodną wiadomość, że
informacje zostały usunięte z początkowego
źródła transmisji lub dostęp do nich został
uniemożliwiony, albo gdy sąd lub organ
administracyjny nakazał usunięcie informacji
lub uniemożliwienie dostępu do niej.
Podobnie jak w przypadku usługi zwykłego
przekazu wymóg braku modyfikowania
informacji nie powinien być rozumiany jako
obejmujący modyfikacje o charakterze
technicznym, z uwagi na brak zmiany
integralności przekazywanych informacji
(motyw 21 projektu AUC).

Caching
Przepis art. 4 AUC, stanowiący lustrzane odbicie
przepisu art. 13 dyrektywy 2000/31 o handlu
elektronicznym, przewiduje możliwość zwolnienia
z odpowiedzialności usługodawcy świadczącego
usługę cachingu. Usługa ta polega na przekazywa-
niu w sieci telekomunikacyjnej informacji dostar-
czonych przez usługobiorcę i obejmuje automa-
tyczne, pośrednie i tymczasowe ich przechowy-
wanie – wyłącznie w celu zwiększenia skutecz-
ności dalszego przekazywania informacji innym
odbiorcom na ich żądanie. Usługodawca
(pośrednik internetowy) świadczący usługę
cachingu może zostać zwolniony z odpowiedzial-
ności za automatyczne, pośrednie i tymczasowe
przechowywanie informacji dostarczonych przez
usługobiorcę, pod warunkiem że:

Przyjęcie Aktu o usługach cyfrowych będzie miało
ten pozytywny skutek, że uchylenie przepisu art.
13 uśude wyeliminuje niedoskonałości implemen-
tacji dyrektywy  2000/31 o handlu  elektronicznym 



w zakresie usługi cachingu. Przepis art. 13 uśude
nasuwa pewną wątpliwość, gdyż nie zostało w nim
wskazane, że usługa cachingu obejmuje wyłącznie
informacje przekazane przez usługobiorcę („nie
ponosi odpowiedzialności za przechowywane
dane […]”). Kolejna nieścisłość polega na tym, że
przepis art. 13 ust. 1 uśude określa cel przechowy-
wania informacji przez usługobiorcę jako
„przyspieszenie ponownego dostępu do nich” (tj.
do tych informacji). Zarówno dyrektywa 2000/31 o
handlu elektronicznym, jak i projekt Rozporządze-
nia określają ten cel jako usprawnienie późniejszej
transmisji informacji (ang. making more efficient the
information's onward transmission). Należy zatem
zauważyć, że skuteczność dostępu może przeja-
wiać się w skróceniu czasu oczekiwania na infor-
macje (przyspieszeniu ponownego dostępu do
informacji), a także np. w zmniejszeniu kosztów
ich pozyskania oraz poprawie jakości usługi.
Aktualnie obowiązująca regulacja krajowa w
nieuzasadniony sposób zawęża zakres usługi
cachingu, a tym samym zakres zwolnienia z
odpowiedzialności usługobiorcy świadczącego ten
rodzaj usługi. Idąc dalej, zauważyć należy, że
wymóg określony w przepisie art. 13 ust. 1 lit. c
dyrektywy 2000/31 o handlu elektronicznym
(identycznie brzmiący w przepisie art. 4 ust. 1 lit. c
AUC), dotyczący konieczności przestrzegania
zasad aktualizowania informacji określonych w
sposób szeroko uznany i używany w branży, w
regulacji krajowej (art. 13 ust. 1 pkt 2 uśude) został
odniesiony również do warunków dostępu do
informacji, co nie wynika z dyrektywy 2000/31 o
handlu elektronicznym. Wskazana nieścisłość
spowodowana jest implementacją dwóch jedno-
stek redakcyjnych dyrektywy 2000/31 o handlu
elektronicznym (art. 13 ust. 1 lit. b i c dyrektywy
2000/31 o handlu elektronicznym) do jednej
jednostki redakcyjnej ustawy uśude (art. 13 ust. 1
pkt 2 uśude). Zarówno dyrektywa 2000/31 o
handlu elektronicznym (art. 13 ust. 1 lit. e dyrekty-
wy 2000/31 o handlu elektronicznym), jak i Rozpo-
rządzenie (art. 4 ust. 1 lit. e AUC) posługują się
pojęciem „wiarygodnej wiadomości” (ang. „actual
knowledge”), podczas gdy w art. 13 ust. 2 uśude
posłużono się sformułowaniem „wiadomości” jako
podstawy usunięcia informacji przez usługobiorcę.  

Wiarygodność wiadomości o usunięciu informacji
z początkowego źródła transmisji (lub o uniemoż-
liwieniu dostępu do nich) powinna być zweryfiko-
wana przez usługodawcę poprzez prostą czynność
sprawdzenia, czy rzeczywiście informacje te nie są
już dostępne u źródła. Takie rozwiązanie pozwoli
na zapobieżenie przypadkom bezpodstawnego i
automatycznego usuwania informacji przechowy-
wanych w ramach usługi cachingu.

nie ma wiarygodnej wiadomości o nielegalnej
działalności lub nielegalnych treściach, a w
odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych
— nie wie o stanie faktycznym lub o okolicz-
nościach, które w sposób oczywisty świadczą
o nielegalnej działalności lub nielegalnych
treściach; lub
podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działa-
nia w celu usunięcia lub uniemożliwienia
dostępu do nielegalnych treści, gdy uzyska
takie wiadomości lub zostanie o nich
powiadomiony. 

Hosting
Przepis art. 5 AUC wskazuje przesłanki, których
spełnienie pozwala na wyłączenie odpowiedzial-
ności usługodawcy (pośrednika internetowego)
świadczącego usługę polegającą na przechowy-
waniu informacji dostarczonych przez usługobior-
cę i na jego żądanie (hosting). W stosunku do
dyrektywy 2000/31 o handlu elektronicznym
przesłanki wyłączenia odpowiedzialności hosting
providera zostały nieznacznie zmodyfikowane w
projekcie Aktu o usługach cyfrowych. Odpowie-
dzialność usługodawcy świadczącego usługę
hostingu za przechowywane informacje może
zostać wyłączona w przypadku, gdy usługodawca: 
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Różnica w sposobie uregulowania zwolnienia z
odpowiedzialności polega na zastąpieniu w
projekcie Rozporządzenia użytego w przepisie art.
14 ust. 1 dyrektywy 2000/31 o handlu elektronicz-
nym sformułowania „illegal information” sformu-
łowaniem „illegal content”.

W motywach do projektu Rozporządzenia
zamieszczono istotną wytyczną, którą powinni
kierować się usługobiorcy świadczący usługi
hostingu i która będzie miała wpływ na
kształtowanie się ewentualnej odpowiedzialności
hosting providerów z tytułu bezpodstawnego
usunięcia treści rzekomo bezprawnych. Motyw 22
projektu Rozporządzenia stanowi bowiem, że
usunięcie lub uniemożliwienie dostępu powinno
być podejmowane przez pośrednika interneto-
wego z poszanowaniem zasady wolności słowa.

Projekt Aktu o usługach cyfrowych zawiera wska-
zówki odnośnie do sposobu rozumienia źródeł
pozyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnej
działalności lub informacji. Usługodawca może
uzyskać taką faktyczną wiedzę lub świadomość w
szczególności poprzez dochodzenie prowadzone z
własnej inicjatywy lub zawiadomienie przekazane
mu przez osoby fizyczne lub inne podmioty, o ile
zawiadomienia te są wystarczająco precyzyjne i
odpowiednio uzasadnione, aby umożliwić staran-
nemu podmiotowi gospodarczemu racjonalną
identyfikację, ocenę i – w stosownych przypadkach
– podjęcie działań przeciwko rzekomo nielegalnym
treściom (motyw 22 projektu AUC).

Zwolnienie z odpowiedzialności nie ma zastoso-
wania, jeżeli usługobiorca działa z upoważnienia
lub pod kontrolą usługodawcy (art. 5 ust. 2 AUC).
Mechanizm ten nie dotyczy również odpowiedzial-
ności względem konsumentów w odniesieniu do
platform internetowych umożliwiających konsu-
mentom zawieranie umów na odległość z
przedsiębiorcami, jeżeli taka platforma interneto-
wa przedstawia konkretny element informacji lub
w inny sposób umożliwia zawarcie określonej
transakcji w sposób, który prowadziłby przecię-
tnego i dostatecznie dobrze poinformowanego
konsumenta     do     przekonania,    że     informacja, 

produkt lub usługa, które są przedmiotem tran-
sakcji, zostały dostarczone przez samą platformę
internetową lub przez odbiorcę usługi działającego
z jej upoważnienia lub pod jej kontrolą, nawet
jeżeli w rzeczywistości może tak nie być (art. 5 ust.
3 AUC). Ocena, czy sposób przedstawienia na
platformie internetowej informacji, towaru lub
usługi może prowadzić do wprowadzającego w
błąd przekonania po stronie konsumenta, powin-
na być dokonywana na podstawie kryteriów
obiektywnych (motyw 23 AUC).

Ani dyrektywa 2000/31 o handlu elektronicznym,
ani Akt o usługach cyfrowych nie rozwiewają
wątpliwości, w jaki sposób należy rozumieć
pojęcie „bezzwłoczności” w odniesieniu do czasu
reakcji usługodawcy. Z jednej strony wprowadza
to pewną niepewność (również dla samych
usługodawców, a nie tylko dla osób, których
prawa zostały naruszone w związku z informac-
jami będącymi przedmiotem świadczonej usługi),
każdy usługodawca może bowiem odmiennie
interpretować to pojęcie, z drugiej jednak strony,
w razie ewentualnego sporu, daje sądowi możli-
wość elastycznego stosowania przepisu umożli-
wiającego uwzględnienie szczególnych okolicz-
ności konkretnego przypadku.

Również w przypadku usługi hostingu należy
oczekiwać pozytywnych efektów przyjęcia Rozpo-
rządzenia, czego konsekwencją będzie uchylenie
przepisu art. 14 uśude. Implementację przepisu
art. 14 dyrektywy 2000/31 o handlu elektronicz-
nym do przepisu art. 14 uśude należy bowiem
ocenić jako częściowo sprzeczną z dyrektywą.
Usługa hostingu nie została we właściwy sposób
scharakteryzowana w przepisie art. 14 ust. 1 uśude,
ponieważ w jego treści nie ma mowy o źródle
pochodzenia przechowywanych informacji ani o
podmiocie, na którego żądanie dane są przecho-
wywane przez usługodawcę („nie ponosi odpo-
wiedzialności za przechowywane dane”). Tymcza-
sem z przepisu art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31 o
handlu elektronicznym (i lustrzanego przepisu art.
5 ust. 1 AUC) wynika, że chodzi o informacje
pochodzące od usługobiorcy, które usługodawca
przechowuje    na    żądanie   usługobiorcy.    Należy 
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zauważyć, że przepis art. 14 ust. 1 uśude przewiduje
szersze wyłączenie odpowiedzialności hosting
providera niż dyrektywa 2000/31 o handlu
elektronicznym. Różnica może dotyczyć roszczeń
odszkodowawczych (odpowiedzialności cywilnej).
Przepis art. 14 ust. 1 lit. a dyrektywy 2000/31 o
handlu elektronicznym ogranicza zakres wyłącze-
nia odpowiedzialności, wskazując, że hosting
provider nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie
wie (ang. „is not aware”) o stanie faktycznym lub o
okolicznościach, które w sposób oczywisty świad-
czą o bezprawnym charakterze działalności lub
informacji przechowywanych w ramach usługi
hostingu. Tymczasem w art. 14 ust. 1 uśude brak
jest takiego zawężenia zakresu wyłączenia odpo-
wiedzialności w odniesieniu do roszczeń odszko-
dowawczych, co powoduje, że w ramach tych
roszczeń pozycja poszkodowanego jest gorsza w
porównaniu z założeniami dyrektywy 2000/31 o
handlu elektronicznym. Dyrektywa 2000/31 o
handlu elektronicznym wymaga w zakresie
odpowiedzialności odszkodowawczej nie tylko
braku wiedzy, lecz także świadomości faktów i
okoliczności, z których wynika, że przechowywane
treści są bezprawne. Dalsza wątpliwość odnośnie
do implementacji dyrektywy 2000/31 o handlu
elektronicznym ujawnia się w przypadku ust. 4
omawianego przepisu. Podczas gdy art. 14 ust. 4
uśude odwołuje się wyłącznie do kontroli kapitało-
wej (w rozumieniu przepisów o ochronie konku-
rencji i konsumentów), w art. 14 ust. 2 dyrektywy
2000/31 o handlu elektronicznym (identycznie jak
w art. 5 ust. 2 AUC) jest mowa o działaniu z
upoważnienia lub pod kontrolą usługodawcy
(obejmuje to kontrolę faktyczną).

Usługi innego rodzaju
Akt o usługach cyfrowych dotyczy zasadniczo
trzech rodzajów usług pośrednich: zwykłego
przekazu, cachingu i hostingu. Niemniej warto
odnotować istotną uwagę poczynioną w moty-
wach projektu Rozporządzenia: „Od 2000 r.
pojawiły się nowe technologie, które poprawiają
dostępność,  wydajność,  szybkość,   niezawodność, 

[29] Tłumaczenie własne autora.
[30] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej.

pojemność i bezpieczeństwo systemów przesyła-
nia i przechowywania danych online, prowadząc
do coraz bardziej złożonego ekosystemu online. W
związku z tym należy przypomnieć, że dostawcy
usług tworzący i ułatwiający podstawową archi-
tekturę logiczną i właściwe funkcjonowanie
Internetu, w tym techniczne funkcje pomocnicze,
mogą również korzystać ze zwolnień z odpo-
wiedzialności określonych w niniejszym rozporzą-
dzeniu w zakresie, w jakim ich usługi kwalifikują
się jako »mere conduit«, »caching« lub usługi
hostingowe. Usługi takie obejmują, w zależności
od przypadku, bezprzewodowe sieci lokalne,
usługi systemu nazw domen (DNS), rejestry nazw
domen najwyższego poziomu, rejestry organów
wydających certyfikaty cyfrowe lub sieci
dostarczania treści (CDN), które umożliwiają lub
ulepszają funkcje innych dostawców usług
pośrednictwa. Podobnie usługi wykorzystywane
do celów łączności oraz techniczne środki ich
dostarczania również znacznie się rozwinęły, dając
początek usługom online, takim jak Voice over IP
(VoIP), usługi przesyłania wiadomości i interneto-
we usługi poczty elektronicznej, w przypadku
których łączność jest dostarczana za pośrednic-
twem usługi dostępu do Internetu. Również te
usługi mogą korzystać ze zwolnień z odpowie-
dzialności, o ile kwalifikują się jako »mere
conduit«, »caching« lub usługi hostingowe”[29].
Widoczna jest pewna nieścisłość, która nie została
dostatecznie wyjaśniona w części normatywnej
projektu Rozporządzenia ani w motywach tego
aktu – mianowicie z motywu 14 projektu AUC
wynika, że usługi komunikacji interpersonalnej,
zgodnie z definicją zawartą w Europejskim kodek-
sie łączności elektronicznej[30], takie jak poczta
elektroniczna lub prywatne usługi przekazywania
wiadomości, nie wchodzą w zakres Aktu o
usługach cyfrowych.

Z pewnym rozczarowaniem należy natomiast
przyjąć brak uregulowania w Akcie o usługach
cyfrowych zasad wyłączenia odpowiedzialności
operatorów        systemów       wyszukiwawczych 



(wyszukiwarek internetowych) i admini-
stratorów katalogów linków. W dokumencie
towarzyszącym projektowi Rozporządzenia
(„Explanatory Memorandum”) wskazano, że ramy
ustanowione w rozporządzeniu 2019/1150  w
odniesieniu do wyszukiwarek internetowych będą
miały zastosowanie jako lex specialis w stosunku do
Aktu o usługach cyfrowych, zapewniając odpo-
wiednią przejrzystość, uczciwość i skuteczne
możliwości dochodzenia roszczeń. Jednak w
powołanym rozporządzeniu 2019/1150[31] brak
jest również przepisów dotyczących przesłanek
zwolnienia z odpowiedzialności operatorów
wyszukiwarek internetowych, wobec czego nie
można mówić o przepisach lex generalis i lex
specialis.

Nie budzi wątpliwości, że wskazane kategorie
usługodawców (operatorzy wyszukiwarek inter-
netowych i administratorzy katalogów linków)
mają wspólne pośrednikom internetowym cechy
rodzajowe. Choć usługi tego rodzaju nie zostały
wprost zakatalogowane do „usług pośrednich”, o
których mowa w przepisie art. 2 lit. f) AUC, to nie
budzi wątpliwości, że są zbliżone do tych usług. Co
interesujące, rozporządzenie 2019/1150 do „usług
pośrednictwa internetowego” zalicza usługi
wyszukiwarek internetowych. Usługi tego rodzaju
bezapelacyjnie nazywać można usługami cyfrowy-
mi, wobec czego istnieje uzasadnione oczekiwanie,
że zasady wyłączenia odpowiedzialności w stosun-
ku do podmiotów świadczących te usługi również
znajdą się w akcie prawnym poświęconym właśnie
usługom cyfrowym. 

przewidujących zwolnienie usługodawców z
odpowiedzialności. Podobnie sytuacja wyglądała i
obecnie wygląda) na gruncie dyrektywy 2000/31 o
handlu elektronicznym i ustawy uśude. Co jednak
istotne, klauzula przeglądowa zawarta w
dyrektywie 2000/31 o handlu elektronicznym
zakłada, że sprawozdania ze stosowania dyrekty-
wy powinny uwzględniać analizę w celu zbadania
konieczności przedstawienia propozycji odnoszą-
cych się do odpowiedzialności usługodawców
zapewniających łącza hipertekstowe oraz świad-
czących usługi narzędzi lokalizacyjnych (art. 21
ust. 2 dyrektywy 2000/31 o handlu elektronicz-
nym).

Potrzeba jednoznacznego uregulowania w Akcie o
usługach cyfrowych kwestii odpowiedzialności
wyszukiwarek internetowych uzasadniona jest
faktem, że aktualnie widoczne są poważne
rozbieżności między ustawodawstwem państw
członkowskich (np. w Austrii i Hiszpanii
uregulowana została odpowiedzialność operato-
rów wyszukiwarek i administratorów katalogów
linków). Istotne różnice pojawiają się również w
orzecznictwie sądów polskich w zakresie podstaw
odpowiedzialności i warunków wyłączenia odpo-
wiedzialności operatorów wyszukiwarek i admini-
stratorów katalogów linków.

[31] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i
przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego.

Zważywszy na widoczne różnice pomiędzy tymi
kategoriami pośredników a pośrednikami wskaza-
nymi w art. 3–5 AUC (art. 12–14 dyrektywy 2000/31
o handlu elektronicznym), zasadne byłoby odrębne
uregulowanie odpowiedzialności operatorów
wyszukiwarek i administratorów katalogów
linków. Brak wyraźnego uregulowania tej kwestii
w ostatecznej wersji Aktu o usługach cyfrowych
nie oznacza, że niemożliwe będzie odpowiednie
zastosowanie przepisów art. 3-5 AUC 



Projekt Aktu o usługach cyfrowych przewiduje
uregulowanie dwóch narzędzi umożliwiających
organom państw członkowskich egzekwowanie od
pośredników szczególnych obowiązków. Chodzi o
nakaz podjęcia działań przeciwko nielegalnym
treściom oraz nakaz udzielenia informacji.

Poszczególne państwa członkowskie mają różno-
rodne przepisy pozwalające organom sądowym
lub administracyjnym tych krajów nakazywać
pośrednikom przeciwdziałanie niektórym elemen-
tom treści niezgodnych z prawem lub dostarczanie
określonych informacji. W celu ujednolicenia
zasad wydawania takich nakazów zdecydowano
się na wprowadzenie do Rozporządzenia przepi-
sów, które mają zapewnić ich skuteczne wykony-
wanie. Organy publiczne mają dzięki temu uzyskać
lepsze narzędzia do realizacji swoich zadań, przy
jednoczesnym zapewnieniu ochrony dostawców
przed nieproporcjonalnymi obciążeniami i zapo-
bieganiu naruszeń praw i interesów osób trzecich.

Pierwszy z opisywanych nakazów – nakaz podję-
cia działań przeciwko nielegalnym treściom –
ma stanowić narzędzie do podejmowania działań
przeciwko konkretnym elementom o bezprawnej
treści. Odpowiedni organ krajowy (sądowy lub
administracyjny) będzie mógł – w przypadku uzys-
kania informacji o istnieniu elementu bezpraw-
nego – wydać odpowiedni nakaz i dostarczyć go
pośrednikowi, który przesyła lub przechowuje
nielegalne treści. Nakaz będzie musiał zawierać
uzasadnienie wyjaśniające, dlaczego odnośne
informacje stanowią nielegalne treści, poprzez
odniesienie do konkretnego przepisu prawa Unii
lub prawa krajowego, który został naruszony.
Organ   będzie   musiał   także   wskazać  adres  URL 

Małgorzata Soppa-Garstecka, Associate

oraz, w razie potrzeby, dodatkowe informacje
umożliwiające identyfikację przedmiotowych
nielegalnych treści. Pośrednik będzie zatem
dokładnie wiedział, którego elementu (lub elemen-
tów, bo może ich być kilka) dotyczy nakaz oraz z
jakiego powodu element ten stanowi treść
nielegalną, wobec której należy podjąć odpowied-
nie kroki. Po wykonaniu treści nakazu pośrednik
będzie zobligowany do niezwłocznego poinformo-
wania organu wydającego nakaz o skutkach jego
wykonania. Pośrednik musi przy tym określić
podjęte na skutek nakazu działania i moment ich
podjęcia.

Nakaz wydawany przez odpowiedni organ pań-
stwa członkowskiego powinien – poza właściwym
oznaczeniem elementu bezprawnego i powodów
jego bezprawności – zawierać także informacje na
temat środków zaskarżenia przysługujących
dostawcy usługi i odbiorcy usługi, który przekazał
treści. Terytorialny zakres nakazu nie powinien
wykraczać poza to, co jest absolutnie niezbędne do
osiągnięcia jego celu. Organ wydający nakaz
powinien zatem zrównoważyć cel, do którego
osiągnięcia dąży nakaz, z prawami i uzasadnio-
nymi interesami wszystkich stron trzecich, na
które może mieć wpływ. Ponadto w przypadku
gdy nakaz odnoszący się do konkretnych treści
może mieć skutki wykraczające poza terytorium
państwa   członkowskiego   danego  organu,  organ 



ten powinien ocenić, czy przedmiotowe infor-
macje mogą stanowić nielegalne treści w innych
zainteresowanych państwach członkowskich, oraz
uwzględnić odpowiednie przepisy prawa między-
narodowego.

Drugi rodzaj nakazów, jakimi mogą operować
organy państw członkowskich, to nakaz
udzielenia informacji. Powinien on dotyczyć
konkretnej informacji o co najmniej jednym
konkretnym odbiorcy usługi. Co istotne, nakaz
taki może obejmować jedynie dostarczenie już
zgromadzonych przez usługodawcę na potrzeby
świadczenia usługi informacji, nad którymi
usługodawca ten ma kontrolę. Nie powinien
zatem generować po stronie pośrednika
dodatkowych obowiązków związanych z
koniecznością pozyskania danych. Nakaz musi
zawierać przede wszystkim uzasadnienie
wyjaśniające cel, dla którego informacje są
wymagane, oraz wyjaśnienie okoliczności
powodujących, że przekazanie informacji jest
niezbędne i proporcjonalne w celu określenia, czy
odbiorcy usług pośrednich przestrzegają mających
zastosowanie przepisów unijnych lub krajowych.
Wyjątkowo organ wydający nakaz może odstąpić
od takiego wyjaśnienia, jeżeli nie można go złożyć
z powodów związanych z zapobieganiem
przestępczości, prowadzeniem postępowań
przygotowawczych, wykrywaniem lub ściganiem
przestępstw. Nakaz powinien również zawierać
informacje na temat środków zaskarżenia
przysługujących dostawcy i zainteresowanym
odbiorcom danej usługi. Adresat nakazu
udzielenia informacji ma obowiązek niezwłocznie
poinformować organ wydający o otrzymaniu
nakazu i jego skutku.

Zasadą odnoszącą się do obu rodzajów nakazów
jest sporządzanie ich w języku zadeklarowanym
przez pośrednika i przesłanie ich do
wyznaczonego przez niego punktu kontaktowego.
Koordynator ds. usług cyfrowych z państwa
członkowskiego organu wydającego nakaz
powinien niezwłocznie przekazać jego kopię
wszystkim pozostałym koordynatorom ds. usług
cyfrowych.

Podkreślenia wymaga, że przepisy Aktu o usługach
cyfrowych nie mają na celu nakładać na
dostawców usług pośrednich ogólnego obowiązku
monitorowania lub aktywnego ustalania faktów
ani ogólnego obowiązku podejmowania proaktyw-
nych środków w stosunku do treści niezgodnych z
prawem (art. 7 AUC). Jednocześnie legislator nie
wykluczył możliwości nałożenia na pośrednika w
szczególnych przypadkach obowiązku monitoro-
wania, który może wynikać z innych przepisów
prawa. W projekcie Aktu o usługach cyfrowych nie
odniesiono się jednak w żaden sposób do takich
„szczególnych przypadków”.



Rozporządzenie w sprawie jednolitego rynku usług
cyfrowych jest bez wątpienia najważniejszym
aktem prawnym dla Internetu od 20 lat. Jednym z
większych oczekiwań, jakie formułowano wobec
tej inicjatywy, było kompleksowe uregulowanie
procedury zgłaszania i usuwania bezprawnych
treści w taki sposób, aby zapewnić równowagę
pomiędzy prawami usługobiorców (przede
wszystkim prawem do wolności wypowiedzi) a
ochroną podstawowych dóbr i wartości, takich jak
dobra osobiste czy prawa własności intelektualnej,
realizowaną przez pośredników internetowych.
Oczekiwania te zostały w pewnym stopniu zaspo-
kojone, jednak pojawiają się już pierwsze głosy
krytyki nowej procedury zgłoszeń, zarzucające, że
nie jest ona pozbawiona mankamentów.

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę, że ustawo-
dawca unijny zdecydował się na wprowadzenie
mechanizmu zgłoszenia (notice) i działania
(action), rezygnując z ujęcia węższego, zobowią-
zującego pośrednika do podjęcia wyłącznie
jednego rodzaju czynności, tj. usunięcia treści
uznanych za bezprawne (take down), jak również z
ujęcia szerszego, zobowiązującego pośrednika nie
tylko do podjęcia działania wobec treści objętych
zgłoszeniem, lecz także do pilnowania, aby treści
te nie pojawiły się ponownie (stay down). Po drugie,
projektowana procedura dotyczy (tak jak
dotychczas) wyłącznie treści bezprawnych[32], nie
obejmując tzw. treści szkodliwych, pod pojęciem
których rozumie się treści niebędące bezprawnymi 

dr Piotr Wasilewski, Partner

[32] Zgodnie z art. 2 lit. g) AUC „nielegalne treści” to wszelkie informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży
produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem danego państwa członkowskiego, niezależnie od konkretnego
przedmiotu lub charakteru tego prawa.
[33] W uzasadnieniu AUC wyjaśniono tę decyzję, powołując się na fakt, że „jest to delikatny obszar o poważnych konsekwencjach dla ochrony
wolności wypowiedzi”. Treści szkodliwe nie zostały zdefiniowane w AUC.
[34] Zgodnie z art. 2 lit. f) AUC hosting polega na „przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie”.

lub niekoniecznie będące bezprawnymi, ale
jednocześnie niezasługujące na rozpowszechnienie
z innych względów (takich jak np. ochrona intere-
su społecznego)[33]. Po trzecie wreszcie, proce-
dura dotyczy w zasadzie wyłącznie jednego
rodzaju usługi pośrednictwa, czyli hostingu[34].

Przepis art. 14 ust. 2 AUC dość precyzyjnie
wskazuje, jakie elementy powinno zawierać
zgłoszenie, aby można było uznać je za
wiarygodną wiadomość lub źródło wiedzy, od
której posiadania uzależniona jest odpowie-
dzialność pośrednika. Mianowicie zgłoszenie
powinno: wyjaśniać powody, dla których dana
osoba lub dany podmiot uważają odnośne infor-
macje za nielegalne; jednoznacznie wskazywać
elektroniczną lokalizację zgłaszanych danych (w
szczególności poprzez podanie dokładnych
adresów URL oraz, w stosownych przypadkach,
dodatkowych informacji umożliwiających identy-
fikację nielegalnych treści); identyfikować zgłasza-
jącego poprzez wskazanie jego imienia i nazwiska
lub nazwy oraz, w każdym przypadku, adresu e-
mail. Dodatkowo zgłoszenie powinno zawierać
oświadczenie „potwierdzające powzięte w dobrej
wierze      przekonanie       osoby       lub      podmiotu   



przekazujących zgłoszenie, że informacje i zarzuty
w nim zawarte są prawidłowe i kompletne”. Całość
powinna być możliwa do zgłoszenia poprzez
środki elektroniczne zapewniane przez pośrednika
internetowego (np. formularze). Co istotne, jak
wspomniano powyżej, takie zgłoszenie będzie
stanowiło wiarygodną wiadomość w rozumieniu
art. 5 AUC[35], co oznacza, że pośrednik powinien
po jego otrzymaniu bezzwłocznie podjąć odpo-
wiednie działania w celu usunięcia nielegalnych
treści lub uniemożliwienia dostępu do nich. W
przeciwnym wypadku (np. braku reakcji na
zgłoszenie) hosting provider ponosi odpowiedzial-
ności za treści przechowywane na rzecz odbiorcy
usługi. I tu pojawia się pierwsza poważna wątpli-
wość: czy faktycznie zgłoszenia, które nie będą
zawierały choćby uprawdopodobnienia naruszenia
(a AUC wymaga jedynie wyjaśnienia powodów, dla
których zgłaszający uważa określone dane za
bezprawne, i złożenia odpowiedniego oświadcze-
nia), powinny być traktowane jako wiarygodne,
zwłaszcza że zgłaszający – co do zasady – nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodność
oświadczenia z rzeczywistością (z wyjątkiem
dotyczącym wielokrotnego zgłaszania bezpraw-
nych treści w złej wierze, o czym szerzej poniżej)?
Wydaje się, że dotychczasowe, wykreowane przez
orzecznictwo, standardy wiarygodnej wiadomości
z art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną[36]
stawiały poprzeczkę wyżej w tym zakresie. Na
przykład Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z
dnia 18 kwietnia 2017 r.[37] wskazał, że wiarygod-
na wiadomość powinna zawierać informacje, na
podstawie których bezprawny charakter danych
lub związanej z nimi działalności staje się
oczywisty. Sąd Apelacyjny w Gdańsku zaś w
wyroku z dnia 27 listopada 2013 r.[38] uznał, że
wiadomość taka nie może opierać się jedynie na
twierdzeniach samej zainteresowanej osoby,
niezależnie od tego, czy twierdzenia te są
prawdziwe, czy też nie.

Pośrednik zobowiązany jest również do
niezwłocznego potwierdzenia otrzymania
zgłoszenia (dotyczy to wszystkich zgłoszeń, które
zawierają dane identyfikacyjne zgłaszającego oraz
jego adres e-mail, lecz niekoniecznie inne
informacje wymagane od wiarygodnej wiadomoś-
ci) oraz do niezwłocznego powiadomienia
zgłaszającego o swojej decyzji w odniesieniu do
informacji, których dotyczy zgłoszenie (tu AUC
nie precyzuje, czy przed wdrożeniem tejże decyzji
w życie, czy po). Powiadomienie to otwiera
zgłaszającemu możliwość odwołania się od decyzji
pośrednika.

W tym kontekście warto przywołać jeden z
głównych zarzutów wysuwanych wobec nowych
rozwiązań Aktu o usługach cyfrowych, tj. brak
precyzyjnych ram czasowych dla działań
pośrednika. Akt o usługach cyfrowych nie
wskazuje precyzyjnie, ile czasu pośrednik ma na
potwierdzenie zgłoszenia (choć to pewnie będzie
odbywało się automatycznie), podjęcie decyzji czy
powiadomienie o niej zgłaszającego. Z jednej
strony jest to zrozumiałe, gdyż zgłoszenia z
pewnością nie będą jednolite – zdarzą się takie,
które będą wymagały ponadprzeciętnego zaanga-
żowania – jednakże z drugiej strony brak precyzji
w zakresie terminów działa na korzyść pośred-
ników i osłabia działanie całego mechanizmu.
Można bowiem wyobrazić sobie regulację
określającą np. krótkie terminy dla spraw
standardowych i wyjątki (sprawy niestandar-
dowe), które mogłyby być analizowane dłużej – ale
nie dłużej niż wskazany czas (np. 10 dni).

[35] Art. 14 ust. 3 AUC szczegółowo wyjaśnia, że takie zgłoszenia „uznaje się za będące podstawą uzyskania wiarygodnej wiadomości lub wiedzy do
celów art. 5 w odniesieniu do określonej informacji, której dotyczą”. W praktyce można to oznaczać w zasadzie jedynie tyle, że zgłoszenia te stanowią
taką właśnie wiadomość lub źródło wiedzy.
[36] Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm. (dalej: uśude). Przepis ten jest odpowiednikiem art. 5 AUC.
[37] Sygn. akt I ACa 55/16.
[38] Sygn. akt I ACa 748/13.



Akt o usługach cyfrowych wymaga od pośred-
nika kontaktu nie tylko ze zgłaszającym, lecz
także z usługobiorcą (nazywanym tu odbiorcą
usługi). Zgodnie z art. 15 ust. 1 AUC hosting provider
najpóźniej w momencie usunięcia bezprawnych
treści lub uniemożliwienia dostępu do nich
informuje odbiorcę o swojej decyzji i przedstawia
jasne i szczegółowe jej uzasadnienie. Uzasadnienie
powinno obligatoryjnie zawierać m.in. informacje
na temat rodzaju podjętej decyzji (usunięcie czy
uniemożliwienie dostępu), jej zakresu terytorial-
nego, faktów i okoliczności, na podstawie których
podjęto decyzję, podstawy prawnej lub umownej
(regulaminowej) pozwalającej na zakwalifikowa-
nie zgłoszonej treści jako bezprawnej oraz przysłu-
gujących odbiorcy usługi możliwości odwołania się
od decyzji (w szczególności za pośrednictwem
wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania
skarg lub pozasądowego rozstrzygania sporów).
Uzasadnienie powinno być na tyle jasne,
konkretne i szczegółowe, aby odbiorca usługi mógł
skutecznie odwołać się od decyzji pośrednika.
Warto zwrócić uwagę, że projektowana regulacja
wymusza zawarcie w uzasadnieniu decyzji
zdecydowanie większej liczby informacji niż w
samym zgłoszeniu. Nie jest przy tym do końca
jasne, czy pośrednik powinien ujawnić odbiorcy
dane identyfikujące zgłaszającego[39] – a dane te
mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę
zasadności decyzji pośrednika przez odbiorcę
usługi. Przepisy nie precyzują również, czy samo
przesłanie odbiorcy usługi takiego uzasadnienia
skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności pośred-
nika względem odbiorcy w przypadku, gdy okaże
się (np. w późniejszym postępowaniu sądowym),
że usunięcie danych lub uniemożliwienie dostępu
do nich było błędem (ponieważ np. dane nie były
bezprawne). Dodatkowym obciążeniem dla
pośredników jest konieczność opublikowania
decyzji wraz z uzasadnieniem (tu wyraźnie
zastrzeżono, że w formie zanonimizowanej) w
specjalnie do tego celu utworzonej bazie danych
zarządzanej przez Komisję Europejską.

[39] Oczywiście ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać z innych aktów prawnych, zwłaszcza z obszaru ochrony danych osobowych.
[40] Zgodnie z art. 2 lit. h) AUC „platforma internetowa” to dostawca usługi hostingu, który na żądanie odbiorcy usługi przechowuje i
rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że to działanie jest nieznaczną i wyłącznie poboczną funkcją innej usługi i ze względów obiektywnych i
technicznych nie można go wykorzystać bez niej. Włączenie takiego działania jako funkcji w inną usługę nie jest sposobem na obejście przepisów
niniejszego rozporządzenia.

Dalsze postępowanie zależeć już będzie od
wielkości i rodzaju pośrednika. Wyłącznie bowiem,
gdy jest on platformą internetową[40] i jedno-
cześnie nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani
małym przedsiębiorstwem, w rozumieniu załącz-
nika do zalecenia 2003/361/WE, ma obowiązek
zapewnić odbiorcom usługi – przez okres co
najmniej sześciu miesięcy od podjęcia określonej
decyzji – dostęp do skutecznego   wewnętrznego



systemu rozpatrywania skarg. W pozostałych
przypadkach do dyspozycji pozostają jedynie
standardowe rozwiązania ogólne (przede wszyst-
kim proces sądowy). System rozpatrywania skarg
znajduje zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do
trzech rodzajów decyzji: decyzji o usunięciu
informacji lub uniemożliwieniu dostępu do nich;
decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia
usługi, w pełni lub częściowo, oraz decyzji o
zawieszeniu lub usunięciu kont odbiorców. Co
ciekawe, w poprzedzających te regulacje przepi-
sach nie ma mowy o dwóch ostatnich rodzajach
decyzji (mowa jest wyłącznie o usunięciu
informacji lub uniemożliwieniu dostępu do nich).
Decyzje dotyczące zawieszenia świadczenia usług
pojawiają się w dalszej części (np. przy okazji
omawiania nadużywania mechanizmu zgłoszeń),
natomiast te dotyczące kont nie mają żadnej
wyraźnej podstawy prawnej. Ponadto pominięto
tu inne możliwości, np. bierną postawę pośrednika
lub wyraźną odmowę usunięcia danych bądź
uniemożliwienia dostępu do nich. Oznacza to, że w
takich przypadkach nie stosuje się wewnętrznego
systemu rozpatrywania skarg, tylko ogólne reguły
odpowiedzialności prawnej (np. w zakresie
naruszenia dóbr osobistych). Wewnętrzny system
rozpatrywania skarg służy przede wszystkim
konfrontacji zgłoszenia z informacjami przekaza-
nymi przez odbiorcę usługi, którego dane zostały
uznane za bezprawne. Platforma (już nie każdy
pośrednik) ma możliwość zweryfikowania swojej
decyzji w świetle nowych materiałów i uznania, że
informacje, których dotyczy zgłoszenie lub skarga,
nie są nielegalne ani niezgodne z warunkami
korzystania z jej usług lub nie dają podstaw do
zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi
na rzecz odbiorcy bądź zawieszenia lub usunięcia
jego konta. W efekcie platforma może uchylić
swoją niekorzystną dla odbiorcy usługi decyzję.
Niestety art. 17 AUC nie precyzuje w żaden sposób,
jakie konsekwencje prawne dla platformy będzie
miało uchylenie wcześniejszej decyzji o usunięciu
danych lub uniemożliwieniu dostępu do nich – w
szczególności nie gwarantuje żadnego dodatko-
wego wyłączenia odpowiedzialności w związku z
przywróceniem danych. Oznacza  to,  że  platforma 

może odpowiadać za dane, które zostały przywró-
cone, gdy osoba uprawniona skutecznie skieruje
sprawę do sądu – tym bardziej że wskutek skargi
zgłoszenie (zgodnie z wytycznymi z art. 14 ust. 2
AUC) nie traci statusu wiarygodnej wiadomości.

Regulacja dotycząca wewnętrznego systemu
rozpatrywania skarg również nie zawiera
precyzyjnych wymogów co do terminów, z
wyjątkiem czasu na wniesienie skargi (liczonego
od momentu podjęcia decyzji) – dość długiego,
sześciomiesięcznego. Tak długi termin wymusi na
platformach wygospodarowanie dodatkowej
przestrzeni dyskowej na archiwizowanie np.
usuniętych wpisów i wszelkich danych z nimi
związanych. Nie wprowadzono natomiast sztyw-
nych ram czasowych, w których platforma ma
rozpatrzyć skargę, wskazując jedynie, że powinno
to zostać wykonane w możliwie krótkim czasie
(„terminowo” – timely).

Akt o usługach cyfrowych wprowadza jeszcze
jedną możliwość pozasądowego rozstrzygania
sporów w sprawie decyzji o usunięciu danych bądź
uniemożliwieniu dostępu do nich, zawieszeniu lub
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zakończeniu świadczenia usługi oraz zawieszeniu
lub usunięciu konta odbiorcy (dotyczy to również
skarg, których rozstrzygnięcie nie jest możliwe w
ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania
skarg). To możliwość skorzystania z certyfiko-
wanego mechanizmu pozasądowego rozstrzy-
gania sporów (zgodnie z art. 18 ust. 2 AUC). Nie
jest do końca jasne, czy skorzystanie z niego ma
być ostatnim etapem i służyć rozpatrywaniu
odwołań od negatywnych rozstrzygnięć w sprawie
skarg (tj. odwołań od decyzji o utrzymaniu w mocy
pierwotnego postanowienia usunięcia określonych
treści lub konta odbiorcy), czy też jest to
alternatywa dla wewnętrznego systemu rozpatry-
wania skarg przeznaczona dla odbiorców usługi.
Przepis art. 18 ust. 1 AUC literalnie odwołuje się do
sporów dotyczących trzech wymienionych w Akcie
o usługach cyfrowych rodzajów decyzji negatyw-
nych dla odbiorców danych (z art. 17 ust. 1 AUC),
nie wspomina natomiast o decyzji w sprawie
skargi (art. 17 ust. 3 AUC). Ponieważ ewentualny
spór w sprawie rozstrzygnięcia skargi mieści się w
kategorii sporu dotyczącego pierwotnej decyzji,
która była przedmiotem skargi (zachowana jest
tożsamość przedmiotowa i podmiotowa sporu),
wydaje się, że możliwe do zaakceptowania jest
stanowisko, zgodnie z którym certyfikowany
mechanizm pozasądowego rozstrzygania sporów
znajdzie zastosowanie także w przypadku odwołań
odbiorcy od rozstrzygnięcia skarg (z art. 17 ust. 3
AUC). Certyfikacji dokonuje koordynator ds. usług
cyfrowych w stosunku do organu pozasą-dowego
rozstrzygania sporów. Powinien on speł-niać
szczegółowo wymienione w art. 18 ust. 2 AUC
przesłanki (m.in. być bezstronny, niezależny,
posiadać odpowiednie zaplecze merytoryczne i
techniczne).

Procedura zgłoszeń bezprawnych treści zawiera
również dwa istotne zabezpieczenia mające
usprawnić proces ich rozpatrywania.  Po  pierwsze,

wprowadza kategorię uprzywilejowanych zgłasza-
jących, czyli tzw. zaufanych podmiotów sygnali-
zujących (trusted flaggers); po drugie, zezwala
platformom na czasowe zawieszenie świadczenia
usług na rzecz niektórych odbiorców lub czasowe
zawieszenie rozpatrywania niektórych zgłoszeń i
skarg.

Status zaufanego sygnalisty nadaje koordynator
ds. usług cyfrowych na wniosek zainteresowanego
podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej), który
spełnia łącznie szereg wymienionych w art. 19 ust.
2 AUC przesłanek, w tym w szczególności w
zakresie wiedzy, kompetencji, reprezentatywności
i należytej staranności. Konstrukcja instytucji
zaufanego sygnalisty wskazuje, że możliwość
ubiegania się o nadanie takiego statusu będą miały
wyłącznie podmioty, które wykażą się „dobrą”
historią w zakresie zgłoszeń – a zatem nie będzie
można uzyskać takiego statusu na poczet
przyszłych zawiadomień. Różnica pomiędzy
zaufanym sygnalistą a zwykłym zgłaszającym
polega na tym, że platformy mają obowiązek
priorytetowego i niezwłocznego przetworzenia
doniesień składanych przez tego pierwszego oraz
priorytetowego i niezwłocznego podjęcia decyzji w
odniesieniu do nich[41]. Co istotne, status ten,
choć udzielany bezterminowo, może zostać
cofnięty, jeżeli w wyniku dochodzenia wszczętego
z własnej inicjatywy albo na podstawie informacji
otrzymanych od osób trzecich (w tym informacji
udzielonych przez platformę internetową)
koordynator ds. usług cyfrowych ustali, że dany
podmiot nie spełnia już warunków określonych w
art. 19 ust. 2 AUC, np. ze względu na złożenie
znacznej liczby niewystarczająco precyzyjnych lub
nieodpowiednio uzasadnionych zgłoszeń.

Drugim „bezpiecznikiem”, w założeniu gwaran-
tującym skuteczność mechanizmu zgłoszeń, jest
możliwość zawieszenia  przez  platformę  świad-

[41] Na marginesie można jedynie zauważyć, że takie podejście utrudnia wprowadzenie sztywnych terminów rozpatrywania zwykłych zgłoszeń.
Jeżeli miałyby one być istotnie krótkie (postulowano nawet jedną godzinę na podjęcie decyzji), to ile czasu powinno być przewidziane na
priorytetowe rozpatrywanie zgłoszeń pochodzących od zaufanych sygnalistów?
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czenia usług na rzecz odbiorców często przeka-
zujących ewidentnie nielegalne treści (tzn., jak
należy się domyślać, odbiorców, których treści
wiele razy były zasadnie zgłaszane) oraz możli-
wość zawieszenia przetwarzania zgłoszeń i
skarg pochodzących od podmiotów często
składających ewidentnie bezzasadne skargi lub
dokonujących bezpodstawnych zgłoszeń (art.
20 AUC). W obydwu przypadkach zawieszenie
może być dokonane wyłącznie na określony,
„rozsądny” czas i wyłącznie po udzieleniu uprzed-
niego ostrzeżenia. Obiektywizację tego rodzaju
dotkliwych decyzji o zawieszeniu wymusza
uwzględnienie przed jej podjęciem szeregu
okoliczności, takich jak np.: liczba bezwzględna
przekazanych w ciągu ostatniego roku ewidentnie
nielegalnych treści bądź ewidentnie bezzasadnych
zgłoszeń lub skarg oraz stosunek tej liczby do
całkowitej liczby informacji lub zgłoszeń przeka-
zanych w ciągu ostatniego roku, a także powaga
niewłaściwego korzystania z usługi i zamiar
podmiotu, którego zachowanie skutkować ma
zawieszeniem. Choć idea możliwości zawieszenia
odbiorcy lub zgłaszającego/skarżącego wydaje się
ze wszech miar słuszna, to jej odwzorowanie w
przepisach jest na tyle niejasne i nieprecyzyjne, że
zachodzi uzasadniona obawa, czy platformy
zdecydują się w ogóle z takiej możliwości
korzystać[42]. Niezasadne zawieszenie zarówno
odbiorcy, jak i zgłaszającego/skarżącego będzie
bowiem skutkowało bezpośrednią odpowiedzial-
nością platformy za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy o świadczenie usługi drogą
elektroniczną, a w niektórych przypadkach – także
odpowiedzialnością za same przechowywane dane
(np. w przypadku ich nieusunięcia wskutek
nierozpatrzenia zgłoszenia pochodzącego od
podmiotu nadużywającego możliwości skarżenia)
czy nawet odpowiedzialnością osobistą, np. na
gruncie przepisów o ochronie dóbr osobistych lub
prawa antymonopolowego.

Przechodząc do podsumowania, na pewno należy
docenić próbę uregulowania procedury zgłaszania
i usuwania bezprawnych treści. Jest to zdecydo-
wanie jedno z najbardziej praktycznych i dotych-
czas nieuporządkowanych na poziomie ogólnym
zagadnień[43]. Wydaje się jednak, że propozycja
przedstawiona w Akcie o usługach cyfrowych jest
zbyt nieprecyzyjna, aby mogła spełnić pokładane w
niej nadzieje. W efekcie może okazać się niewy-
starczająca zarówno dla użytkowników próbują-
cych dochodzić ochrony, jak i dla samych
pośredników (w szczególności platform interneto-
wych). Zasady, które właściwie w całości opierają
się na zwrotach czy wyrażeniach typu: „terminowy
i obiektywny”, „z zachowaniem należytej staran-
ności”, „rozsądny okres”, „często”, „priorytetowe i
niezwłoczne”, „łatwo dostępne”, „przyjazne dla
użytkowników” itp., nie mogą być w pełni
skuteczne. Potrzeba zachowania elastyczności
prawa nie może być respektowana bardziej niż
konieczność zagwarantowania jego pewności i
stabilności. Ponadto procedura zgłoszeń, choć dość
rozbudowana, wiele problemów pozostawia
nierozwiązanych, np.: czy pośrednik ponosi
odpowiedzialność za treści przywrócone wskutek
skargi odbiorcy usługi? Czy zgłaszający może
ponownie zgłosić treść przywróconą przez
pośrednika? W jaki sposób odbiorca usługi może
odwołać się od niekorzystnego rozstrzygnięcia
skargi, a w jaki sposób zgłaszający może odwołać
się od decyzji o uwzględnieniu skargi i przywró-
ceniu danych? Czy usuwając zgłoszone bezprawne
treści, pośrednik ponosi odpowiedzialność wzglę-
dem odbiorcy usługi? Czy wskutek zgłoszenia
pośrednik może jedynie usunąć bezprawne dane
lub uniemożliwić dostęp do nich, czy również np.
usunąć odbiorcę usługi? Oczywiście na wiele z tych
pytań można spróbować poszukać odpowiedzi w
ogólnych zasadach odpowiedzialności cywilnej lub
karnej, jednak wydaje się, że nie temu ma służyć
specjalna procedura notice & take action.

[42] W jaki bowiem sposób platforma ma np. ustalić zamiar odbiorcy lub zgłaszającego, którego zachowanie ma skutkować zawieszeniem?
[43] Podejmowano natomiast próby regulacji sektorowych, np. w art. 28 ust. 3 lit. d) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z
dnia 14 listopada 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach
medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku (L 303/69) lub w art. 17 ust. 9 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z
dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i
2001/29/WE (L 130/92).
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na gruncie Aktu o usługach cyfrowych
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Wymogi uwzględniania praw podstawowych 
w warunkach świadczenia usług

Współpraca z organami krajowymi 
w zakresie wykonywania poleceń

Punkty kontaktowe i w razie potrzeby
przedstawiciel prawny

Obowiązki w zakresie powiadamiania 
i podejmowania działań oraz 
informowania użytkowników

Zaufane podmioty sygnalizujące

dostawcy 
usługi 

hostingu

Sprawozdawczość do celów przejrzystości

Mechanizm składania skarg i dochodzenia
roszczeń oraz pozasądowego 
rozstrzygania sporów

Środki przeciwko nieuczciwym 
zawiadomieniom i zgłoszeniom sprzeciwu

Sprawdzanie tożsamości osób trzecich 
(„Know Your Business Customer” – KYBC)

dostawcy 
usług 

pośrednich

platformy
 internetowe

bardzo duże
platformy

internetowe
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platformy
 internetowe

Wymiana danych z władzami i naukowcami

Przejrzystość systemów rekomendacji 
i oferowanie użytkownikom wyboru 
w zakresie dostępu do informacji

Kodeksy postępowania

Współpraca w zakresie reagowania 
kryzysowego

Zewnętrzna kontrola ryzyka 
i odpowiedzialność publiczna

Zarządzanie ryzykiem i inspektor 
ds. zgodności z przepisami

Zgłaszanie przestępstw

Zapewnienie użytkownikom przejrzystości 
reklam internetowych

dostawcy 
usług 

pośrednich

dostawcy 
usługi 

hostingu

bardzo duże
platformy

internetowe

Źródło: Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-
accountable-online-environment_pl

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_pl
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[44] Przez usługi pośrednie, na gruncie art. 2 lit. f) AUC, rozumie się usługi zwykłego przekazu (mere conduit), usługi polegające na automatycznym i
krótkotrwałym pośrednim przechowywaniu danych, którego celem jest przyspieszenie ponownego dostępu do nich (caching), oraz usługi
hostingowe, w tym usługi świadczone przez dostawców platform internetowych (sklepów internetowych, serwisów społecznościowych, platform
streamingowych).
[45] Jak wskazano w motywie 34 AUC: „W związku z tym ważne jest, aby obowiązki w zakresie należytej staranności były dostosowane do rodzaju i
charakteru danej usługi pośredniej. Niniejsze rozporządzenie określa zatem podstawowe obowiązki mające zastosowanie do wszystkich
dostawców usług pośrednich, a także dodatkowe obowiązki dostawców usług hostingu, w szczególności platform internetowych i bardzo
dużych platform internetowych. W zakresie, w jakim dostawcy usług pośrednich mogą należeć do tych różnych kategorii z uwagi na charakter
świadczonych usług i wielkość, powinni oni przestrzegać wszystkich odpowiednich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia.
Wspomniane zharmonizowane obowiązki w zakresie należytej staranności, które powinny być rozsądne i niearbitralne, są potrzebne, aby zaradzić
zidentyfikowanym obawom dotyczącym porządku publicznego, takim jak ochrona prawnie uzasadnionych interesów odbiorców usługi, zwalczanie
nielegalnych praktyk i ochrona praw podstawowych w Internecie”.

obowiązek wyznaczenia pojedynczego punk-
tu kontaktowego (art. 10 AUC);
obowiązek wyznaczenia przedstawiciela
prawnego (art. 11 AUC);
obowiązek zamieszczania konkretnych infor-
macji w warunkach korzystania z usług
(art. 12 AUC);
obowiązek publikowania okresowych spra-
wozdań (art. 13 AUC).

Nowe przepisy zaproponowane przez Komisję
Europejską w ramach Aktu o usługach cyfrowych
w sposób szczególny wpłyną na funkcjonowanie
dostawców świadczących usługi pośrednie[44], na
których to ma zostać nałożone szereg nowych,
nieznanych dotąd obowiązków – tak, aby popra-
wić funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a także
zapewnić bezpieczne i przejrzyste środowisko
internetowe[45]. Chociaż obowiązki podmiotów
internetowych zostały określone odpowiednio do
ich roli, pozycji oraz siły oddziaływania na
ekosystem internetowy, niektóre z nich mają
dotyczyć wszystkich dostawców usług pośrednich.
Są to obowiązki określone w rozdziale III AUC,
zatytułowanym Obowiązki w zakresie należytej
staranności na potrzeby przejrzystego i bezpiecznego
środowiska internetowego (sekcja 1: Obowiązki mające
zastosowanie do wszystkich dostawców usług pośred-
nich), a więc:

Obowiązek wyznaczenia pojedynczego
punktu kontaktowego
Zgodnie z projektowanymi regulacjami każdy
dostawca usług pośrednich będzie miał obowiązek
wyznaczenia punktu kontaktowego umożliwiają-
cego bezpośrednią komunikację (drogą elektro-
niczną) z organami państw członkowskich,
Komisją oraz Europejską Radą ds. Usług
Cyfrowych na potrzeby stosowania postanowień
Aktu o usługach cyfrowych. Jak wskazano w
motywie 36 projektu AUC, ma to ułatwić i
usprawnić komunikację, w tym komunikację z
zaufanymi podmiotami sygnalizującymi, tj.
uznanymi za podmioty posiadające specjalistycz-
ną wiedzę i uprawnienia w celu zwalczania
nielegalnych treści w Internecie (tzw. trusted
flaggers, o których mowa w art. 19 ust. 2 AUC).
Dostawca będzie zobowiązany do podania do
wiadomości publicznej informacji niezbędnych do
jego łatwej identyfikacji i komunikacji z nim, w
tym do wskazania języka lub języków urzędowych
UE,  które będą używane do komunikowania  się  – 



zapewnienia przedstawicielowi prawnemu
uprawnień i zasobów niezbędnych do współ-
pracy z organami państw członkowskich,
Komisją i Radą;
zgłoszenia koordynatorowi ds. usług cyfro-
wych w państwie członkowskim, w którym
przedstawiciel prawny mieszka (rezyduje) lub
ma siedzibę, następujących danych: nazwa,
adres, adres poczty elektronicznej i numer
telefonu przedstawiciela prawnego;
dopilnowania, aby przekazane dane dotyczące
przedstawiciela prawnego były aktualne.

wydanych na podstawie odpowiednich przepisów
tego aktu, stosowania się do nich oraz do ich
egzekwowania. Należy przy tym podkreślić, że
przedstawiciel prawny będzie mógł, obok
dostawcy, zostać pociągnięty do odpowiedzial-
ności w przypadku niewywiązywania się z
obowiązków wynikających z przepisów Aktu o
usługach cyfrowych. Jest to istotne ryzyko, które
ma sprawić, że będzie on działał proaktywnie w
zakresie egzekwowania przestrzegania postano-
wień Rozporządzenia.

W związku z wyznaczeniem przedstawiciela
prawnego dostawca usług pośrednich będzie
zobowiązany do:

Wyznaczony przedstawiciel prawny może zostać
pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu niewy-
wiązania się z obowiązków wynikających z Aktu o
usługach cyfrowych bez uszczerbku dla odpowie-
dzialności dostawcy usług pośrednich i postępo-
wań, które mogą zostać przeciwko niemu wszczę-
te (art. 11 ust. 2 AUC). W celu uniknięcia jakich-
kolwiek wątpliwości przepisy jasno wskazują, że
samo tylko ustanowienie przedstawiciela praw-
nego w Unii nie będzie równoznaczne z posiada-
niem siedziby w Unii (art. 11 ust. 5 AUC).

powinny one obejmować co najmniej jeden z
języków urzędowych państwa członkowskiego, w
którym dostawca usług pośrednich lub jego
przedstawiciel prawny ma swoją siedzibę. Punkt
kontaktowy ma służyć przede wszystkim do celów
operacyjnych – nie jest więc wymagane, aby miał
fizyczną, stałą lokalizację (wystarczający będzie
określony adres e-mail). Wśród proponowanych
zmian wskazuje się potrzebę dodania do
przedstawionej regulacji postanowień zobowią-
zujących podmiot świadczący usługę pośrednią do
przyjmowania korespondencji także w języku
angielskim. Jak słusznie wskazał IAB Polska: „W
powiązaniu z art. 8.2.c. uznać należy, że brak
języka angielskiego jako wymaganego może
doprowadzić do sytuacji braku możliwości komu-
nikacji z pośrednikiem internetowym, który oprócz
języka narodowego wskaże do komunikacji mało
znany język obowiązujący w UE. W efekcie
zgłaszający użytkownicy indywidualni, trusted
flaggers lub inne podmioty musiałyby zatrudniać
tłumaczy tylko do zgłaszania naruszeń praw”[46].

[46] Stanowisko Związków Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau (IAB Polska) z dnia 22 stycznia 2021 r. do projektu
Digital Services Act, https://www.iab.org.pl/stanowiska-iab/iab-polska/stanowisko-iab-polska-do-projektu-digital-services-act-dsa/ (dostęp:
15.03.2021).

Obowiązek wyznaczenia przedstawiciela
prawnego
Na dostawcę usług pośrednich, mającego swoją
siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, a
oferującego usługi na terytorium UE, oprócz
obowiązku ustanowienia punktu kontaktowego,
nałożony zostanie również obowiązek wyznacze-
nia na piśmie przedstawiciela prawnego (osoby
fizycznej lub osoby prawnej). Wskazany podmiot
będzie musiał zostać upoważniony do określonych
czynności, tj. reprezentowania dostawcy przed
organami państw członkowskich, Komisją i Radą
we wszystkich kwestiach związanych z uprawnie-
niami i obowiązkami wynikającymi z Aktu o
usługach cyfrowych, w tym  do  odbierania  decyzji

https://www.iab.org.pl/stanowiska-iab/iab-polska/stanowisko-iab-polska-do-projektu-digital-services-act-dsa/
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Obowiązek zamieszczania konkretnych
informacji w warunkach korzystania 
z usług
W celu zachowania przejrzystości, ochrony
usługobiorców oraz unikania nieuczciwych lub
arbitralnych wyników zaproponowano również
pewne nowe zasady dotyczące treści, jakie mają
znaleźć się w dokumentach określających warunki
korzystania z usług świadczonych przez dostaw-
ców usług pośrednich (tzw. terms and
conditions[47]). Oprócz wskazywanych dotych-
czas ogólnych informacji dotyczących usługodaw-
cy czy wiadomości na temat usługi świadczonej
drogą elektroniczną mają być także prezentowane,
w sposób jednoznaczny i zrozumiały, przy
wykorzystaniu łatwo dostępnego formatu, wszel-
kie ograniczenia, jakie są nakładane na usługobior-
ców w związku z korzystaniem z usług dostawców
(w odniesieniu do informacji przekazywanych
przez odbiorców usługi). Obejmują one infor-
macje na temat polityk, procedur, środków i
narzędzi wykorzystywanych na potrzeby
moderowania treści, w tym podejmowania
decyzji na podstawie algorytmów i oceny
dokonanej przez człowieka. Na dostawcy będzie
też ciążył obowiązek stosowania się do powyż-
szych ograniczeń i egzekwowania przestrzegania
ich z należytym uwzględnieniem praw i uzasad-
nionych interesów wszystkich zaangażowanych
stron, w szczególności podmiotów, do których
usługa jest kierowana. Wydaje się, że dobrym
pomysłem byłoby także określenie – w formie
samoregulacji dostawców usług pośrednich –
katalogu danych i sposobu ich prezentowania
użytkownikom, w celu wyjaśnienia mechanizmów
wpływających na moderowanie dostarczanych
treści, tak aby zapewnić spójność przekazywanych
informacji[48].

[47]  Zgodnie z art. 2 lit. q) należy przez to rozumieć wszystkie warunki korzystania z usług lub specyfikacje, niezależnie od ich nazwy lub formy, które
regulują stosunek umowny między dostawcą usług pośrednich a odbiorcami usług. Przede wszystkim chodzi zatem o wskazany w ustawie z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: uśude) regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
[48] Taki postulat formułuje m.in. IAB Polska w swoim stanowisku z dnia 22 stycznia 2021 r.

liczby nakazów otrzymanych od organów
państw członkowskich, sklasyfikowanych
według rodzaju nielegalnych treści, w tym
nakazów wydanych zgodnie z art. 8 AUC
(nakaz przeciwdziałania bezprawnym treś-
ciom) i art. 9 AUC (nakaz udzielenia infor-
macji), oraz średniego czasu potrzebnego na
podjęcie działań określonych w tych nakazach;
liczby powiadomień przedłożonych zgodnie z
procedurą notice and action (art. 14 AUC),
sklasyfikowanych według rodzaju domniema-
nych nielegalnych treści, a także tego, czy
działanie zostało podjęte na podstawie prawa
lub warunków korzystania z usługi określo-
nych przez dostawcę, oraz średniego czasu
potrzebnego na podjęcie działania;
moderowania treści z własnej inicjatywy
dostawców, w tym liczby i rodzaju zastoso-
wanych środków, które wpływają na dostęp-
ność, widoczność i osiągalność informacji
dostarczanych przez usługobiorców oraz na
zdolność odbiorców do przekazywania
informacji;
liczby skarg otrzymanych za pośrednictwem
wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg,
o którym mowa w art. 17 AUC, podstawy tych
skarg, podjętych w odniesieniu do nich
decyzji, średniego czasu potrzebnego na
podjęcie tych decyzji oraz liczby przypadków,
w których decyzje te zostały uchylone.

Obowiązek publikowania okresowych
sprawozdań
Zgodnie z postanowieniami art. 13 AUC dostawcy
usług pośrednich będą zobowiązani do publiko-
wania co najmniej raz w roku jasnych,
zrozumiałych i szczegółowych sprawozdań doty-
czących wszelkich zmian (moderowania) treści.
Sprawozdania mają w szczególności zawierać
informacje na temat następujących kwestii:



Przepisy AUC nie określają sposobu, w jaki
sprawozdanie ma zostać opublikowane, ani
dokładnego terminu publikacji, pozostawiając
kwestie o charakterze technicznym w gestii
dostawcy. Należy przy tym podkreślić, że
powyższy obowiązek dotyczyć będzie jedynie tych
dostawców, którzy mają odpowiednio wysoką
pozycję na rynku cyfrowym – nie będzie bowiem
obejmował mikro- i małych przedsiębiorstw[49].

Akt o usługach cyfrowych a obowiązki
wynikające z ustawy o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną
Projekt Rozporządzenia, w zakresie, w jakim
odnosi się do obowiązków dostawców usług
pośrednich, określa zupełnie nowe, nieznane dotąd
obowiązki usługodawców. Do tej pory obowiązki
podmiotów świadczących takie usługi ograniczały
się przede wszystkim do wskazania podstawowych
informacji na temat usługodawcy i usługi
świadczonej drogą elektroniczną, w tym jej rodzaju
i zakresu oraz warunków jej świadcze-nia[50],
albo informacji istotnych z punktu widze-nia
konsumenta (np. związanych z konsumenckim
prawem do odstąpienia od umowy zawieranej na
odległość)[51]. Z kolei istniejący już obowiązek
utworzenia punktów kontaktowych ciążył wyłącz-
nie na organach państwowych – ministrze właści-
wym do spraw gospodarki działającym w porozu-
mieniu z ministrem właściwym do spraw informa-
tyzacji – i dotyczył realizacji zadań związanych ze
świadczeniem usług drogą elektroniczną[52].
Przepisy Rozporządzenia, w zakresie, w jakim
dotyczą obowiązków dostawcy usług pośrednich,
stanowić będą zatem uzupełnienie i uszczegóło-
wienie dotychczas obowiązujących przepisów
prawa polskiego.

[49] Zgodnie z załącznikiem do rekomendacji Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw (Commission Recommendation 2003/361/EC).
[50] Obowiązki informacyjne podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną zostały określone w uśude.
[51] Obowiązki informacyjne dotyczące świadczenia usług na rzecz konsumentów zostały określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).
[52] Zob. art. 3c uśude.

Zaproponowane regulacje, w zakresie opisanym w
niniejszym artykule, należy ocenić pozytywnie.
Niewątpliwie powinny one przyczynić się do
osiągnięcia celów przyświecających Komisji
Europejskiej w trakcie prac nad projektem Aktu o
usługach cyfrowych, ułatwią bowiem nadzór nad
działaniami dostawców usług pośrednich,
zarówno ze strony właściwych organów, jak i – co
ważne w świetle niektórych pomysłów polskiego
ustawodawcy – ze strony odbiorców takich usług,
którzy uzyskają realny dostęp do informacji
dotyczących sposobu i zakresu moderowania
treści.
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Potrzeba szczególnej regulacji platform
internetowych
Szczególną kategorię dostawców usług pośrednich
stanowią platformy internetowe. Są one adresata-
mi szeregu dodatkowych obowiązków określonych
w rozdziale III i IV projektu Aktu o usługach
cyfrowych (dalej: „AUC”). Potrzeba wprowadzenia
tych przepisów jest ściśle związana z wpływem
świadczonych przez platformy usług na sposób
funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Stały
się one bowiem centralnym miejscem wymiany i
kształtowania poglądów społecznych i politycz-
nych, a także prowadzenia działalności gospodar-
czej – stąd wynika konieczność wprowadzenia
rozwiązań prawnych limitujących ryzyka związane
z funkcjonowaniem platform.

Pojęcie „platformy internetowej” na
gruncie projektu Aktu o usługach
cyfrowych
Definicja legalna „platformy internetowej” zawar-
ta została w art. 2 lit. h projektu AUC. Zgodnie z tą
definicją platformę internetową należy rozumieć
jako: 

Usługa „platformy internetowej” musi mieć
charakter usługi społeczeństwa informacyjnego
(art. 2 lit. a). Przesądza to o braku stosowania się
przepisów AUC do tych usług pośrednictwa, które
częściowo wymagają korzystania z Internetu, ale
jednocześnie są nierozerwalnie związane z innymi
usługami świadczonymi offline (np. usługą
przewozową). Aktualne w tym zakresie pozostają
tezy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej (TSUE) w sprawie Asociación
Profesional Elite Taxi vs. Uber Systems Spain (C-
434/15).

Każda usługa platformy internetowej jest równo-
cześnie usługą hostingu w rozumieniu art. 5
projektu AUC, a więc usługą polegającą na
przechowywaniu, na żądanie usługobiorcy,
cudzych treści. Tym, co ją odróżnia od tych usług,
jest dodatkowy element publicznego rozpo-
wszechniania tych treści. Wskazówki odnośnie do
tego, jak należy rozumieć ten element, zawarte
zostały w motywach nr 13 i 14 projektu AUC. W
motywie nr 13 w szczególności wyjaśniono, że: 

„dostawców usług hostingu nie należy uznawać za
platformy internetowe, w przypadku gdy publiczne
rozpowszechnianie jest zaledwie nieznaczną i
wyłącznie poboczną funkcją innej usługi, której to
funkcji z obiektywnych względów technicznych nie
można wykorzystywać bez tej innej głównej usługi,
a włączenie takiej funkcji nie jest sposobem na
obejście stosowania przepisów niniejszego rozpo-
rządzenia mających zastosowanie do platform
internetowych”.

„dostawcę usługi hostingu, który na żądanie
odbiorcy usługi przechowuje i rozpowszechnia
publicznie informacje, chyba że takie działanie jest
nieznaczną i wyłącznie poboczną funkcją innej
usługi, i ze względów obiektywnych i technicznych
nie można go wykorzystać bez takiej innej usługi, a
włączenie takiej funkcji w taką inną usługę nie jest
sposobem na obejście stosowania niniejszego
rozporządzenia”.
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Jako przykład takiej sytuacji wskazano interneto-
we wydanie gazety, w ramach której wydzielona
jest sekcja gazety internetowej przeznaczona na
komentarze i w przypadku której jest oczywiste, że
ma ona charakter poboczny w stosunku do
głównej usługi, jaką jest publikowanie wiadomo-
ści, za które odpowiedzialność redakcyjną ponosi
wydawca. Z kolei w motywie nr 14 wskazano, że
pojęcie „publicznego rozpowszechniania” powin-
no obejmować udostępnianie informacji potencjal-
nie nieograniczonej liczbie osób, a więc polegać na
zapewnieniu łatwego dostępu do informacji
ogółowi użytkowników bez konieczności podej-
mowania dalszych działań przez odbiorcę usługi,
tj. użytkownika korzystającego z danej usługi
pośredniej. Z tych przyczyn przepisami AUC nie
będą objęci dostawcy usług komunikacji elektro-
nicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 dyrektywy UE nr
2018/1972[53]. Dotyczy to w szczególności dostaw-
ców takich usług jak poczta elektroniczna, komu-
nikatory internetowe czy usługi chat groups.

Źródło: Komisja Europejska,
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-

digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-
online-environment_en

[53] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej.

Podsumowując powyższe wywody, spośród
dostępnych w Internecie różnego rodzaju
platform, nowymi przepisami Aktu o usługach
cyfrowych objęte będą: serwisy społecznościowe
(social networks), internetowe platformy handlowe
(online marketplaces), internetowe sklepy z
aplikacjami (app store), różnego rodzaju platformy 

platformy, które kwalifikują się jako mikro-
przedsiębiorstwa lub małe przedsiębiorstwa
w rozumieniu załącznika do zalecenia
2003/361/WE (art. 16);
„zwykłe” platformy, do których stosują się
dodatkowe – w stosunku do usługi hostingu –
obowiązki (art. 17 i n.);
„bardzo duże platformy internetowe” (art. 25 i
n.).

wymiany treści (content sharing platforms), a
także serwisy online umożliwiające np. zakup
usług turystycznych lub wynajem lokali od osoby
prywatnych (online travel and accommodation
platforms).

Kategorie platform internetowych i zakres
ich obowiązków
Stosowanie się poszczególnych obowiązków
określonych w projekcie Aktu o usługach cyfro-
wych zależne jest od wielkości danej platformy
internetowej (zasada proporcjonalności). Mając na
względzie to kryterium, platformy internetowe
można podzielić na trzy podstawowe kategorie:

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6
maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsię-
biorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.05.2003, s. 36–41) poprzez
mikroprzedsiębiorstwo należy rozumieć przedsię-
biorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób, którego
roczny obrót i/lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 mln EUR (art. 2 ust. 3), a poprzez
małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrud-
niające mniej niż 50 osób, którego roczny obrót
i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
mln EUR (art. 2 ust. 2 lit. c). Znaczenie prawne
wyróżnienia tego rodzaju platform polega na ich
wyłączeniu (art. 16) z dodatkowych obowiązków
dotyczących „zwykłych” platform internetowych.
Obowiązki te określono w sekcji 3 rozdziału III
projektu AUC.

Znaczenie normatywne „bardzo dużych platform
internetowych” wyraża się z kolei w obowiązku
spełnienia      dodatkowych,      w       stosunku       do 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en


hostingu, w tym dostawców usług platform
internetowych”).

rozdziale II i sekcjach 1–2 rozdziału III;
sekcji 3 rozdziału III projektu AUC („dodatko-
we przepisy mające zastosowanie do platform
internetowych”).

rozdziale II i sekcjach 1–3 rozdziału III;
sekcji 4 rozdziału III projektu AUC („dodatko-
we obowiązki w zakresie zarządzania ryzy-
kiem systemowym przez bardzo duże platfor-
my internetowe”).

obowiązki związane z moderowaniem treści
umieszczanych na platformach;
obowiązki dotyczące przejrzystości funkcjono-
wania internetowych platform handlowych;
obowiązki dotyczące przejrzystości reklam
internetowych;
obowiązki sprawozdawcze platform interne-
towych.

Dostawcy „zwykłych” platform internetowych
powinni spełnić obowiązki określone w:

„Platformy o bardzo dużym znaczeniu” powinny
natomiast spełnić obowiązki określone w:

Obowiązki „zwykłych” platform
internetowych
Określone w projekcie Aktu o usługach cyfrowych
obowiązki „zwykłych” platform internetowych, a
więc platform niekwalifikujących się jako mikro-
przedsiębiorstwa lub małe przedsiębiorstwa,
podzielić można na cztery podstawowe grupy:

Obowiązki platform internetowych
dotyczące moderowania treści
Wprowadzone w projekcie AUC obowiązki związa-
ne z moderowaniem treści[54] mają na celu osią-
gnięcie dwóch podstawowych celów: po pierwsze
zwalczanie zjawiska rozpowszechniania nielegal-
nych treści i informacji o nielegalnych  działaniach, 

„zwykłych” platform, obowiązków określonych w
sekcji 4 rozdziału III projektu AUC. Przez platformy
tego rodzaju rozumieć należy „platformy inter-
netowe, które świadczą usługi na rzecz średniej
liczby aktywnych odbiorców usługi w Unii
Europejskiej miesięcznie wynoszącej co najmniej
45 mln osób, obliczonej zgodnie z metodyką
określoną w aktach delegowanych wydanych
przez Komisję Europejską” (art. 25 ust. 1).

W świetle powyższych uwag spoczywające na
dostawcach usług obowiązki określone przepisami
projektu AUC przedstawić można jako pewnego
rodzaju piramidę. Dostawcy usług znajdujących się
na poszczególnych poziomach piramidy powinni
bowiem spełnić obowiązki określone dla niższych
poziomów, a także dodatkowo właściwe dla nich.

rozdziale II („odpowiedzialność dostawców
usług pośrednich”);
sekcjach 1–2 rozdziału III projektu AUC
(„obowiązki mające zastosowanie do wszyst-
kich dostawców usług pośrednich”, „dodatko-
we przepisy   mające   zastosowanie   do   usług 

W związku z powyższym platformy mające
charakter „mikroprzedsiębiorców” oraz „małych
przedsiębiorców” powinny spełnić obowiązki
określone w:

[54] Moderowanie treści oznacza „działania podejmowane przez dostawców usług pośrednich, których celem jest wykrywanie, identyfikowanie i
zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z ich warunkami korzystania z usług przekazywanych przez odbiorców usługi, w tym
wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak nieeksponowanie takich
treści lub informacji, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez
odbiorców, takie jak usunięcie lub zawieszenie konta odbiorcy” (art. 2 lit. p) projektu AUC).
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usunięciu informacji lub uniemożliwieniu
dostępu do nich;
zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia
usługi na rzecz użytkowników;
zawieszeniu lub usunięciu konta użytkowni-
ków.

a po drugie eliminację ograniczeń w wyrażaniu
opinii przez użytkowników (obywateli). Ustano-
wione w projekcie AUC środki mają służyć w
szczególności zwiększeniu możliwości dochodze-
nia roszczeń przez użytkowników, w sytuacji gdy
nielegalne treści naruszają ich prawa. Ogranicze-
niu ma również ulec ryzyko błędnego lub nieuza-
sadnionego blokowania wypowiedzi, dojść ma
także do złagodzenia tzw. efektu mrożącego
(chilling efect), a więc sytuacji, gdy zagrożenie
konsekwencjami prawnymi stanowi blokadę do
korzystania z prawa wyrażania swoich poglądów
przez użytkowników.

Zgodnie z projektem AUC użytkownicy powinni
mieć możliwość łatwego i skutecznego kwestiono-
wania decyzji platform internetowych, które mają
na tych użytkowników negatywny wpływ. Chodzi
w szczególności o decyzje o:

Podstawą podjęcia takich decyzji może być dom-
niemany nielegalny charakter treści lub ich niez-
godność z warunkami korzystania z usług okreś-
lonymi przez dostawcę platformy (art. 17 ust. 1).

W związku z powyższym na platformy nałożony
będzie obowiązek zapewnienia wewnętrznego
systemu rozpatrywania skarg wniesionych w
odniesieniu do wyżej wymienionych decyzji (art.
17 ust. 1–4). System ten ma być „łatwo dostępny i
przyjazny dla użytkowników” (art. 17 ust. 2), a
rozstrzygnięcia nie mogą być podejmowane wyłą-
cznie na podstawie zautomatyzowanych środków
(art. 17 ust. 5). Na platformy internetowe nałożony
również zostanie obowiązek współpracy z certyfi-
kowanymi organami pozasądowego rozstrzygania
sporów w celu rozwiązywania wszelkich sporów z
użytkownikami ich usług (art. 18 ust. 1).
Certyfikacji   tych  organów  dokonuje  koordynator  

ds. usług cyfrowych (art. 18 ust. 2), a decyzje
wydane przez ten organ będą wiążące dla platform
(art. 18 ust. 1). Określone w projekcie AUC
możliwości odwołania się od decyzji platform
internetowych nie naruszają przy tym prawa
użytkownika do skorzystania z innych środków
zaskarżenia przewidzianych w danym państwie
członkowskim (np. środków zaskarżenia przed
sądami powszechnymi).

Z procesem moderowania treści bezpośrednio
związany jest obowiązek zapewnienia prioryteto-
wego traktowania zgłoszeń składanych przez
podmioty, którym przyznano status zaufanych
podmiotów sygnalizujących – tzw. trusted
flaggers (art. 19). Taki status, na wniosek zaintere-
sowanego podmiotu, przyznawać ma koordynator
ds. usług cyfrowych. Odrębnym obowiązkiem jest
wymóg informowania przez platformy interneto-
we właściwych organów ścigania w razie uzyska-
nia informacji dającej podstawę do podejrzenia
„poważnych przestępstw”, które mogą stanowić
zagrożenie dla życia lub bezpieczeństwa osób (art.
21). Wymóg ten ma się aktualizować zarówno w
przypadku otrzymania zgłoszenia od użytkowni-
ków, jak i w sytuacji, gdy to sama platforma – w
związku z prowadzoną przez nią działalnością –
poweźmie taką informację. W projekcie AUC
wyraźnie jednak podkreślono, że ustanowiony w
art. 21 obowiązek nie może stanowić podstawy
prawnej profilowania odbiorców usług w celu
możliwego identyfikowania przestępstw przez
platformy internetowe[55].

W projekcie AUC ustanowiono również obowiązek
wprowadzenia odpowiednich środków przeciwko
niewłaściwemu korzystaniu z platformy oraz
ochrony przed niewłaściwym korzystaniem z
systemu „zgłaszania i działania” (art. 20). W
przepisie tym chodzi o dwie odrębne grupy
przypadków. Po pierwsze – częste przekazywanie
na platformie ewidentnie nielegalnych treści (art.
20 ust. 1). Po drugie – częste składanie ewidentnie
bezzasadnych zgłoszeń lub skarg w ramach
mechanizmów     „zgłaszania     i     działania”     oraz 

[55]Motyw nr 48 projektu AUC.
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„wewnętrznych systemów skarg” ustanowionych
przez platformy na podstawie przepisów AUC (art.
20 ust. 2). Jako sankcje za tego typu działania w
projekcie AUC przewidziano możliwość, po
dokonaniu uprzedniego ostrzeżenia, zawieszenia
przez platformę internetową świadczenia usług
(art. 20 ust. 1) lub zawieszenia przetwarzania
zgłoszeń lub skarg złożonych za pośrednictwem
mechanizmów „zgłaszania i działania” (art. 20 ust.
2). Równocześnie platformy internetowe
zobowiązane zostały do określenia w warunkach
(regulaminie) korzystania z usług swojej polityki
(zasad) dotyczącej niewłaściwego korzystania, w
tym w zakresie faktów i okoliczności, które będą
uwzględniać przy ocenie tego, czy dana praktyka
stanowi niewłaściwe korzystanie, a także w
odniesieniu do okresu zawieszenia (art. 20 ust. 4).

Obowiązki dotyczące przejrzystości
funkcjonowania internetowych platform
handlowych
Jednym z głównych celów projektu AUC jest
przyczynienie się do tworzenia bezpiecznego,
godnego zaufania i przejrzystego środowiska
internetowego dla konsumentów, m.in. poprzez
„zniechęcenie przedsiębiorców do sprzedawania
produktów lub usług z naruszeniem właściwych
przepisów”[56].

Osiągnięciu powyższego celu służą dwie grupy
obowiązków. Po pierwsze – obowiązek blokowa-
nia sprzedaży nielegalnych towarów lub usług
umieszczonych na platformie, względnie bloko-
wania reklam, które promują działalność
polegającą na sprzedaży tych towarów lub usług.
Działania te odbywać się powinny zgodnie z
zasadami dotyczącymi usuwania nielegalnych
treści. Po drugie – platformy internetowe, poprzez
które konsumenci zawierają z przedsiębiorcami
umowy na odległość, powinny zapewniać
identyfikowalność takich przedsiębiorców.
Stanowi to realizację zasady „know your business
customer”. W jej wykonaniu platformy  interneto-

we będą musiały identyfikować swoich użytkow-
ników biznesowych i wyjaśniać, kto sprzedaje
dany produkt lub oferuje usługę. Ma to pomóc w
wykrywaniu nieuczciwych podmiotów gospodar-
czych i chronić kupujących w Internecie przed
nielegalnymi produktami, w tym towarami
podrobionymi i niebezpiecznymi.

W związku z powyższym przedsiębiorcy korzysta-
jący z usług platformy internetowej powinni
zostać zobowiązani do przekazywania platformie
informacji, których zakres określono w art. 22 ust.
1. Dodatkowo platformy zobowiązano do
„rozsądnych”, tj. bez nieproporcjonalnych obcią-
żeń, działań w celu weryfikacji wiarygodności tych
informacji (art. 22 ust. 2 i 3 AUC). Działania takie
mogą w szczególności przybrać formę
„wykorzystania ogólnodostępnych oficjalnych
internetowych baz danych i interfejsów
internetowych, takich jak krajowe rejestry
handlowe i system wymiany informacji o
VAT”[57]. Innym sposobem jest zwrócenie się do
zainteresowanych przedsiębiorców o dostarczenie
wiarygodnych dokumentów potwierdzających
przekazane informacje, „takich jak kopie doku-
mentów tożsamości, uwierzytelnione wyciągi
bankowe, zaświadczenia o prowadzeniu działal-
ności gospodarczej i zaświadczenia z rejestrów
handlowych”[58]. Równocześnie jednak w projek-
cie AUC podkreślono, że te działania weryfikacyjne
nie oznaczają powinności platform internetowych
objętych tym obowiązkiem, aby angażowały się w
nadmierne lub kosztowne działania z tym związa-
ne. Przeprowadzenie tej weryfikacji nie może być
również traktowane jako gwarancja wiarygod-
ności informacji skierowanych do konsumentów
lub innych zainteresowanych stron przez
przedsiębiorców korzystających z usług danej
platformy.

[56] Motyw nr 49 projektu AUC.
[57] Motyw nr 50 projektu AUC.
[58] Motyw nr 50 projektu AUC.
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W uzupełnieniu powyższych uwag należy jeszcze
dodać, że na platformy zostały nałożone obowiązki
w zakresie przechowywania informacji dotyczą-
cych przedsiębiorców korzystających z ich usług
przez okres trwania stosunku umownego z danym
przedsiębiorcą (art. 22 ust. 4) oraz w zakresie
zaprojektowania i zorganizowania interfejsów
internetowych, tak aby umożliwiały one przedsię-
biorcom przestrzeganie unijnego prawa ochrony
konsumentów i unijnych przepisów dotyczących
bezpieczeństwa produktów (art. 22 ust. 7).

Obowiązki dotyczące przejrzystości reklam
internetowych
W przypadku gdy reklama internetowa stanowi
nielegalną treść lub promuje działalność tego
rodzaju, zastosowanie znajduje procedura
„zgłaszania i działania” (art. 14 i n.).

W art. 24 projektu AUC ustanowiono dodatkowe
wymogi realizujące zasadę przejrzystości w odnie-
sieniu do reklamy internetowej. Polegają one na
zobowiązaniu platform internetowych do zapew-
nienia użytkownikom określonych zindywiduali-
zowanych informacji niezbędnych do zrozumienia,
kiedy i w czyim imieniu wyświetlana jest reklama.
Ponadto odbiorcy usługi powinni dysponować
informacjami na temat głównych parametrów
wykorzystywanych do określenia, czy dane
reklamy powinny być im wyświetlane, stanowią-
cych zrozumiałe wyjaśnienie stojącej za tym logiki,
również w przypadku gdy reklamy są wyświetlane
na podstawie profilowania (art. 24 projektu AUC).

Platformy internetowe będą musiały przekazywać
w czasie rzeczywistym, w odniesieniu do poszcze-
gólnych reklam i użytkowników, informacje
identyfikujące reklamy jako takie, wskazujące, w
czyim imieniu zostały one wyświetlone, a także 
 „istotne informacje” na temat głównych paramet-
rów stosowanych do kierowania reklam do
użytkownika.

obowiązki dotyczące zarządzania ryzykiem
systemowym wynikającym z funkcjonowania
bardzo dużych platform;

Obowiązki sprawozdawcze
Mając na względzie wprowadzenie w projekcie
AUC szeregu dodatkowych obowiązków dla
platform internetowych, ustanowiono odpowiada-
jące im obowiązki sprawozdawcze (art. 23). Są one
niezależne od obowiązków tego rodzaju określo-
nych w art. 13 projektu. Platformy internetowe
mają być w szczególności zobowiązane do publi-
kowania sprawozdań ze swoich działań związa-
nych z usuwaniem i uniemożliwianiem dostępu do
informacji uznawanych za nielegalne treści lub
treści sprzeczne z warunkami korzystania z ich
usług, a także wiążących się z zawieszaniem
świadczenia usług w związku z niewłaściwym
korzystaniem z platformy lub niewłaściwym
korzystaniem z systemu „zgłaszania i działania”
(art. 23 ust. 1).

Dodatkowo platformy internetowe co najmniej raz
na sześć miesięcy mają publikować informacje na
temat średniej liczby aktywnych odbiorców usługi
miesięcznie w każdym państwie Unii Europejskiej
(art. 23 ust. 2). Dane te m.in. mają umożliwić
koordynatorowi ds. usług cyfrowych wydanie lub
weryfikację decyzji o uznaniu danej platformy
internetowej za bardzo dużą platformę interne-
tową w rozumieniu przepisów AUC (art. 25 ust. 4).

Obowiązki bardzo dużych platform
internetowych
Działalność bardzo dużych platform interneto-
wych może powodować zagrożenia społeczne,
których zakres i skutki są potencjalnie znacznie
istotniejsze niż w przypadku mniejszych platform.
Platformy te powinny zatem spełniać podwyż-
szony standard obowiązków w zakresie należytej
staranności, proporcjonalnie do wpływu na życie
społeczne i gospodarcze oraz do środków, jakimi
dysponują.

Określone w projekcie AUC obowiązki „bardzo
dużych platform internetowych” podzielić można
na pięć podstawowych grup:



obowiązki związane z systemami rekomen-
dacji;
dodatkowe wymogi dotyczące przejrzystości
reklam internetowych;
zasady dostępu do danych i kontroli danych;
obowiązek ustanowienia pracowników ds.
zgodności z prawem (compliance officers).

ryzyka związanego z niewłaściwym korzysta-
niem z ich usług poprzez rozpowszechnianie
nielegalnych treści, np. nawołujących do
nienawiści, a także prowadzeniem nielegalnej
działalności, takiej jak sprzedaż produktów lub
usług zakazanych prawem Unii lub prawem
krajowym, w tym produktów podro-bionych –
przykładem ryzyka systemowego tego rodzaju
jest istotne zwiększenie skali
rozpowszechniania nielegalnych treści /
prowadzenia nielegalnej działalności poprzez
wykorzystanie kont danej platformy;
ryzyka wpływu usługi na wykonywanie praw
podstawowych, w tym wolności wypowiedzi i
informacji, prawa do życia prywatnego, prawa
do niedyskryminacji i praw dziecka – takie
ryzyko może wystąpić np. w związku ze
strukturą algorytmów wykorzystywanych
przez bardzo dużą platformę internetową lub
wskutek niewłaściwego korzystania z usług
takiej platformy polegającego na składaniu
zgłoszeń stanowiących nadużycie;
ryzyka celowej i często skoordynowanej
manipulacji usługami platformy, która ma
przewidywalny wpływ na zdrowie, dyskurs
obywatelski, procesy wyborcze, bezpieczeń-
stwo publiczne i ochronę małoletnich, z
uwzględnieniem potrzeby ochrony porządku
publicznego, ochrony prywatności i zwalcza-
nia     nielegalnych     i    zwodniczych     praktyk

Zarządzanie ryzykiem systemowym bardzo
dużych platform internetowych
Bardzo duże platformy internetowe muszą w
pierwszej kolejności dokonać oceny ryzyk syste-
mowych wymienionych w art. 26 ust. 1 projektu
AUC, z uwzględnieniem specyfiki świadczonych
przez nich usług, tj.:

handlowych – ryzyko takie może powstać np.
w wyniku zakładania fałszywych kont, korzy-
stania z botów oraz innych zautomatyzowa-
nych lub częściowo zautomatyzowanych
zachowań, które mogą prowadzić do szybkie-
go i szerokiego rozpowszechniania informacji
stanowiących nielegalne treści lub treści
niezgodne z warunkami korzystania z usług
platformy internetowej[59].

Dokonanie oceny ryzyk systemowych pozwala z
kolei na dobór odpowiednich i proporcjonalnych
środków zmniejszających to ryzyko (risk based
approach). Rodzaje środków, jakie powinny zostać
podjęte, wymienione zostały w art. 27 ust. 1
projektu AUC.

Istotnym elementem zarządzania ryzykiem
systemowym bardzo dużych platform jest również
zewnętrzna kontrola w postaci niezależnego
audytu. Zasady jego wykonywania określone
zostały w art. 28 projektu AUC.

Obowiązki związane z systemami
rekomendacji
Podstawową częścią działalności bardzo dużej
platformy internetowej jest sposób szeregowania i
prezentowania informacji, aby ułatwić i zoptyma-
lizować dostęp do nich użytkownikom. Odbywa
się to np. poprzez algorytmiczne sugerowanie,
plasowanie i szeregowanie informacji, wyróżnia-
nie za pomocą tekstu lub innych przedstawień
graficznych lub selekcjonowanie informacji
przekazywanych przez odbiorców w inny sposób.
Takie systemy rekomendacji mogą mieć znaczący
wpływ na zdolność użytkowników do pozyski-
wania informacji w Internecie i interakcji z nimi.
W związku z tym bardzo duże platformy inter-
netowe powinny zapewniać, aby użytkownicy byli
– w warunkach korzystania z usługi – odpowied-
nio poinformowani i mieli wpływ na prezento-
wane im informacje. Powinny one przedstawiać
główne parametry takich systemów rekomendacji
w jasny, łatwo zrozumiały i dostępny sposób, aby
odbiorcy rozumieli, w jaki  sposób  szeregowane  są
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[59] Motyw nr 57 projektu AUC.
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przedstawiane im informacje. Platformy takie
powinny również zapewnić odbiorcom możliwość
korzystania z alternatywnych wariantów w odnie-
sieniu do głównych parametrów, w tym warian-
tów, które nie są oparte na profilowaniu odbiorcy.
W związku z tym, gdy takie platformy będą
rekomendować treści, użytkownicy będą mogli
modyfikować stosowane kryteria i zrezygnować z
otrzymywania spersonalizowanych rekomendacji
(art. 29 ust. 1 i n.).

Dodatkowe wymogi dotyczące
przejrzystości reklam internetowych
W przypadku bardzo dużych platform interneto-
wych wprowadzono dodatkowe wymogi pozwala-
jące na nadzór nad sposobem wyświetlania
reklam. Platformy te będą musiały utrzymywać i
zapewniać dostęp do repozytoriów reklam, umoż-
liwiając naukowcom, organom nadzoru oraz użyt-
kownikom sprawdzenie, w jaki sposób reklamy
były wyświetlane i jak były ukierunkowane
(targetowane). Ma to na celu m.in. badania i
nadzór nad pojawiającymi się zagrożeniami wyni-
kającymi z rozpowszechniania reklam w Interne-
cie, np. w odniesieniu do nielegalnych reklam lub
technik manipulacyjnych i dezinformacji.

Bardzo duże platformy internetowe powinny
zapewniać, za pomocą swoich interfejsów,
publiczny dostęp do repozytoriów wyświetlanych
przez nie reklam. Repozytoria powinny zawierać
treść reklam i związane z nimi dane dotyczące
reklamodawcy i dostarczania reklam (art. 30 ust.
1). W repozytorium nie mogą jednak znaleźć się
dane osobowe użytkowników, którym reklama
była wyświetlana.

Publicznie dostępne repozytoria reklam będą
musiały być utrzymywane przez co najmniej rok
od ostatniego wyświetlenia i powinny zawierać
informacje obejmujące – oprócz powyższych –
treść reklamy, okres, w którym reklama była
wyświetlana, liczbę docelowych odbiorców oraz
liczbę odbiorców, do których dotarła (art. 30 ust. 1 i
2).

Zasady dostępu do danych i kontroli
danych
Na uzasadniony wniosek koordynatora ds. usług
cyfrowych lub Komisji Europejskiej bardzo duże
platformy internetowe będą musiały dostarczyć
dane niezbędne do monitorowania zgodności ich
funkcjonowania z przepisami AUC (art. 31 ust. 1).
Obowiązek ten obejmować będzie np. dane
potrzebne do oceny ryzyka i możliwych szkód
powodowanych przez systemy platformy, dane
dotyczące dokładności, funkcjonowania i testowa-
nia systemów algorytmicznych służących do
moderowania treści, systemów rekomendacji lub
systemów reklamowych lub dane dotyczące
procesów i wyników moderowania treści lub
wewnętrznych systemów rozpatrywania skarg w
ramach procedury stworzonej na podstawie
projektu AUC.

Wyżej wymienione organy mogą wnioskować nie
tylko o dostęp do danych dla siebie, lecz także o
udostępnienie takich danych zweryfikowanym
badaczom akademickim (art. 31 ust. 2 i 4).

W projekcie AUC przewidziano możliwość zwró-
cenia się przez bardzo duże platformy internetowe
do organów o zmianę ich wniosków w przypadku
braku dostępu do danych lub gdy udostępnienie
takich danych prowadziłoby do znacznego zagro-
żenia bezpieczeństwa ich usług lub ochrony infor-
macji poufnych. W takim przypadku organy będą
musiały zaproponować alternatywne sposoby
(art. 31 ust. 5).

Obowiązek ustanowienia pracowników ds.
zgodności z prawem (compliance officers)
Szczególnym obowiązkiem bardzo dużych plat-
form internetowych jest wyznaczenie co najmniej
jednego pracownika ds. zgodności z prawem
(compliance officer), odpowiedzialnego za monito-
rowanie zgodności z przepisami AUC (art. 32 ust.
1). Pracownicy spełniający wyżej wymienioną fun-
kcję powinni cechować się określonymi kwalifika-
cjami i wiedzą (art. 32 ust. 2) oraz mieć zapewnio-
ną niezależność wykonywania swojej funkcji (art.
32 ust. 4). W projekcie AUC określono również
zadania, które powinni spełniać (art. 32 ust. 3).



Projekt Aktu o usługach cyfrowych zakłada wyzna-
czenie w każdym państwie członkowskim organu,
który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie
stosowania i egzekwowania Rozporządzenia
(dalej: „właściwy organ”; art. 38 ust. 1 AUC).
Państwa członkowskie będą uprawnione do
delegowania poszczególnych zadań i kompetencji
w zakresie nadzorowania lub egzekwowania
Rozporządzenia więcej niż jednemu właściwemu
organowi (np. regulatorom w dziedzinie komuni-
kacji elektronicznej, mediów lub organom ochrony
konsumentów). Utworzenie europejskiej sieci
organów krajowych jest istotne z punktu widzenia
transgranicznego charakteru Rozporządzenia oraz
horyzontalnego zakresu obowiązków z niego
wynikających.

Zgodnie z projektem Aktu o usługach cyfrowych
jeden z właściwych organów w każdym państwie
członkowskim powinien zostać wyznaczony na
koordynatora ds. usług cyfrowych (art. 38 ust. 2
AUC). W przypadku, gdy państwo członkowskie
zdecyduje się wyznaczyć więcej niż jeden właściwy
organ, koordynatorem ds. usług cyfrowych w tym
państwie będzie mógł zostać tylko jeden organ.
Powyższe rozwiązanie jest logiczne z punktu
widzenia potencjalnych utrudnień organizacyj-
nych na poziomie europejskim. Koordynator ma
być pojedynczym punktem kontaktowym w zakre-
sie wszystkich kwestii wynikających z projektu
Aktu o usługach cyfrowych dla innych organów, tj.
Komisji Europejskiej, Rady ds. Usług Cyfrowych,
koordynatorów z innych państw członkowskich
oraz innych właściwych organów wyznaczonych
na poziomie konkretnego państwa członkow-
skiego.

Michał Matysiak, Associate

W przypadku wyznaczenia na poziomie krajowym
kilku organów koordynator będzie pełnił szczegól-
nie istotną rolę, tj. będzie koordynował działania
organów krajowych w zakresie nadzorowania
przez nie i egzekwowania regulacji zawartych w
Rozporządzeniu. Akt o usługach cyfrowych nie
wymaga tworzenia w strukturze konstytucyjnej,
instytucjonalnej i administracyjnej poszczegól-
nych państw członkowskich nowego (odrębnego)
organu, ale dopuszcza przyznanie kompetencji
koordynatora ds. usług cyfrowych organowi już
istniejącemu, tak długo, jak będzie spełniał
kryterium niezależności.

Projekt Rozporządzenia zakłada, że państwa
członkowskie wyznaczą koordynatorów ds. usług
cyfrowych w ciągu dwóch miesięcy od daty wejścia
w życie Rozporządzenia.

Wymogi dotyczące koordynatorów 
ds. usług cyfrowych
Wyznaczony koordynator ma wykonywać swoje
zadania w sposób bezstronny, przejrzysty i termi-
nowy oraz dysponować odpowiednimi zasobami
technicznymi, finansowymi i ludzkimi w celu
wykonywania tych zadań (art. 39 AUC).



Dostawca powinien podlegać jurysdykcji
państwa członkowskiego, w którym znaj-
duje się jego główna jednostka organiza-
cyjna (tj. siedziba główna lub statutowa, w
ramach której wykonywane są główne funkcje
finansowe i sprawowany jest nadzór
operacyjny).
W przypadku dostawców niemających siedzi-
by w Unii jurysdykcję powinno posiadać
państwo członkowskie, w którym dostaw-
cy ci wyznaczyli swojego przedstawiciela
prawnego.
Jeżeli dostawca usług nie wyznaczył
przedstawiciela prawnego, to jurysdykcję
będą miały wszystkie państwa członkow-
skie. Należy jednak w tym zakresie uwzględ-
nić zasadę ne bis in idem – projekt Aktu o
usługach cyfrowych przewiduje obowiązek
poinformowania pozostałych państw człon-
kowskich o wdrożonych przez organ
środkach.

Ze względu na rolę wyznaczonych organów
kluczowe jest zapewnienie ich niezależności
(zarówno od podmiotów prywatnych, jak i
publicznych). Organy nie powinny mieć
obowiązku polegania na instrukcjach rządowych
(art. 39 ust. 2 oraz motyw 74 AUC).

Jednocześnie wskazane organy mogą podlegać
krajowym mechanizmom kontroli w zakresie ich
wydatków finansowych oraz kontroli sądowej
(art. 39 ust. 3 AUC). Projekt nie stoi również na
przeszkodzie, aby wybrane organy miały możli-
wość konsultacji z innymi organami krajowymi
(np. organami ścigania lub zarządzania kryzyso-
wego).

Jurysdykcja organów krajowych
Kwestia jurysdykcji organów krajowych w zakre-
sie egzekwowania przepisów określonych w
rozdziałach III i IV Rozporządzenia została
uregulowana przede wszystkim w art. 40 oraz
motywie 76 AUC. Regulacje tam zawarte można
podsumować następująco:

Koordynator ds. usług cyfrowych 
w realiach europejskich
Jak zostało wskazane powyżej, jedną z najistot-
niejszych kwestii, które muszą zostać przesądzone
w ramach krajowego porządku prawnego, będzie
wybór właściwego organu lub organów odpowie-
dzialnych za koordynowanie, nadzorowanie i
egzekucję realizacji postanowień Aktu o usługach
cyfrowych.

Obecnie w warunkach polskich sektor TMT ma
dwóch wyznaczonych regulatorów, tj. Krajową
Radę Radiofonii i Telewizji (sektor audiowizualny)
oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej (sektor
telekomunikacyjny). Oczywiście powyższy podział
zawiera pewne uproszczenie i nie uwzględnia
innych organów o horyzontalnym zakresie działa-
nia, które również mogą być właściwe w
określonych sytuacjach, np. Urząd Ochrony
Danych Osobowych lub Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.

Podobnie jak w Polsce, w Unii występuje co do
zasady model podziału kompetencji w zakresie
sektora TMT między dwóch (wyznaczonych
sektorowo) regulatorów: telekomunikacja i usługi
audiowizualne. Na marginesie warto zaznaczyć, że
pewne odstępstwa w tym zakresie przewiduje
Wielka Brytania. W realiach brytyjskich od 2003 r.
funkcjonuje Ofcom, który powstał z połączenia
pięciu istniejących wcześniej urzędów. Bardzo
ciekawa jest również sytuacja Niemiec, gdzie
liczba urzędów wynika z podziału na landy. W
związku z powyższym również inne kraje
europejskie staną przed problemem wyboru
właściwego organu.



uprawnienie do żądania udzielenia w
rozsądnym terminie informacji dotyczących
naruszeń Rozporządzenia nie tylko od
dostawców, lecz także od szerokiego katalogu
innych podmiotów działających w celach
związanych z ich działalnością handlową,
gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;
uprawnienie do prowadzenia kontroli na
miejscu we wszelkich  obiektach,  których  tacy

W ocenie autora obecnie żaden z organów wskaza-
nych powyżej nie mógłby zostać wyznaczony jako
samodzielny organ odpowiedni do nadzorowania i
egzekwowania postanowień projektu Aktu o
usługach cyfrowych. Wydaje się, że ze względu na
bardzo szeroki zakres regulacji głównym proble-
mem byłoby zapewnienie odpowiednich zasobów
technicznych, finansowych i ludzkich. Dodatkowo
warto zauważyć, że obecne kompetencje organów
odbiegają znacząco od zakresu projektowanego
Rozporządzenia.

W związku z powyższym, ze względu na szczegól-
ną rolę, jaką pełnią właściwe organy oraz krajowy
koordynator ds. cyfrowych, konieczne będzie
przeprowadzenie szerokich konsultacji w tym
zakresie.

Uprawnienia koordynatorów 
ds. usług cyfrowych
Zgodnie z treścią Aktu o usługach cyfrowych
państwa członkowskie będą zobowiązane zapew-
nić koordynatorowi ds. usług cyfrowych oraz
innym właściwym organom uprawnienia i środki
wystarczające do skutecznego dochodzenia i
egzekwowania przepisów.

Akt o usługach cyfrowych przewiduje swoiste
minimum, jeżeli chodzi o uprawnienia, jakie
powinien mieć organ wyznaczony jako koordyna-
tor ds. usług cyfrowych. Rozporządzenie wskazuje
przede wszystkim dwie kategorie uprawnień:
informacyjno-kontrolne oraz egzekucyjne.

Uprawnienia informacyjno-kontrolne (art. 41 ust. 1
AUC):

dostawcy lub takie osoby używają do celów
związanych z ich działalnością handlową,
gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową,
lub do żądania takich działań od innych
organów publicznych;
uprawnienie do żądania, aby jakikolwiek
członek personelu lub przedstawiciel takich
dostawców lub osób złożył wyjaśnienia w
odniesieniu do wszelkich informacji związa-
nych z podejrzeniem naruszenia, oraz do
rejestracji odpowiedzi.

uprawnienie do zatwierdzania zobowiązań
proponowanych przez dostawców w związku
z przestrzeganiem przez nich Rozporządzenia
oraz do nadawania mocy wiążącej takim
zobowiązaniom;
uprawnienie do nakazywania zaprzestania
naruszeń i nakładania środków naprawczych
proporcjonalnych do naruszenia i niezbędnych
do skutecznego położenia kresu naruszeniu;
uprawnienie do nakładania grzywien zgodnie
z art. 42 AUC za naruszenie Rozporządzenia;
uprawnienie do nakładania okresowych kar
pieniężnych zgodnie z art. 42 AUC.
uprawnienie do przyjmowania środków
tymczasowych, aby zapobiec ryzyku wyrzą-
dzenia poważnych szkód.

liczbę i przedmiot nakazów podjęcia działań
przeciwko nielegalnym treściom oraz nakazów
udzielenia informacji wydanych zgodnie z art.
8 i 9 AUC przez krajowy organ sądowy lub
administracyjny w państwie członkowskim
danego koordynatora ds. usług cyfrowych;
skutek tych nakazów.

Uprawnienia egzekucyjne (art. 41 ust. 2 AUC):

Na marginesie warto zauważyć, że z powyższymi
uprawnieniami jest powiązany obowiązek koordy-
natora ds. usług cyfrowych dotyczący przygotowy-
wania rocznych sprawozdań ze swojej działalności
(art. 44 AUC). Sprawozdania podawane są do
wiadomości publicznej, a także przekazywane
Komisji i Radzie. Sprawozdanie roczne zawiera co
najmniej następujące informacje:
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Projekt Aktu o usługach cyfrowych zakłada nie
tylko istotne zmiany w zakresie nakładania
nowych obowiązków na podmioty takie jak bardzo
duże platformy internetowe, lecz także stworzenie
całego sytemu organów na szczeblu krajowym i
europejskim, które stałyby na straży nowych
regulacji. Konieczne jest więc odpowiednie
uregulowanie sposobu wspólnego działania tych
organów. Częściowo kwestia ta została określona
w art. 40 AUC (jurysdykcja), ale równie istotne
będzie określenie zakresu ich współpracy.

Współpraca transgraniczna
Współpracę transgraniczną między koordynato-
rami ds. usług cyfrowych reguluje przede wszyst-
kim art. 45 AUC. Nie można jednak zapomnieć, że
regulacje w tym zakresie znajdują się również w
innych przepisach (np. dotyczących skarg).

W przypadku gdy dane naruszenie dotyczy innej
jurysdykcji, koordynator zwraca się do właściwego
koordynatora ds. usług cyfrowych miejsca siedziby
z wnioskiem o dokonanie oceny sprawy oraz
przyjęcie niezbędnych środków dochodzeniowych
i egzekucyjnych celem zapewnienia zgodności z
Rozporządzeniem (art. 45 ust. 1 AUC). Natomiast w
razie podejrzenia naruszenia Rozporządzenia w
sposób dotyczący co najmniej trzech państw
członkowskich, Rada może skierować do koordy-
natora ds. usług cyfrowych miejsca siedziby zale-
cenie dokonania oceny sprawy oraz przyjęcia
niezbędnych środków dochodzeniowych i egzeku-
cyjnych.

Koordynator ds. usług cyfrowych miejsca siedziby
bez zbędnej zwłoki (nie później niż w terminie
dwóch miesięcy od otrzymania wniosku lub
zalecenia) przekazuje koordynatorowi ds. usług
cyfrowych, który skierował wniosek, lub Radzie
swoją ocenę podejrzenia naruszenia bądź ocenę
innego właściwego organu na podstawie prawa
krajowego oraz wyjaśnienie dotyczące środków
dochodzeniowych lub egzekucyjnych przyjętych
lub planowanych w związku z tym naruszeniem
(art. 45 ust. 3 AUC).

Projekt Aktu o usługach cyfrowych przewiduje
także możliwość zwrócenia się w stosownych
przypadkach do Komisji, która dokonuje oceny
sprawy w ciągu trzech miesięcy (art. 45 ust. 5 i 6
AUC).

Koordynator ds. usług cyfrowych będzie mógł
również uczestniczyć (stale lub tymczasowo) we
wspólnych działaniach w zakresie nadzoru i
prowadzenia dochodzeń dotyczących spraw, które
mogą odbywać się we współdziałaniu z innymi
właściwymi organami i obejmować np. skoordyno-
wane zbieranie danych lub prowadzenie kontroli
(art. 46 AUC).

Projekt Aktu o usługach cyfrowych zobowiązuje
ponadto Komisję Europejską do utworzenia syste-
mu wymiany informacji wspierającego komunika-
cję między koordynatorami ds. usług cyfrowych,
Komisją i Radą (art. 67 ust. 1 AUC).



wspieranie koordynacji wspólnych docho-
dzeń;
wspieranie właściwych organów w analizowa-
niu sprawozdań i wyników audytów bardzo
dużych platform internetowych przekazywa-
nych zgodnie z Rozporządzeniem;
wydawanie opinii, zaleceń lub porad koordy-
natorom ds. usług cyfrowych zgodnie z
Rozporządzeniem;
udzielanie Komisji porad w sprawie przyjmo-
wania środków przewidzianych w art. 51 AUC;
przyjmowanie na wniosek Komisji opinii w
sprawie projektów środków Komisji dotyczą-
cych bardzo dużych platform internetowych
zgodnie z Rozporządzeniem;
wspieranie i promowanie opracowywania i
wdrażania europejskich norm, wytycznych,
sprawozdań, wzorów i kodeksów postępowa-
nia przewidzianych w niniejszym rozporzą-
dzeniu, a także identyfikowanie pojawiających
się kwestii w odniesieniu do spraw objętych
zakresem Rozporządzenia.

Europejska Rada ds. Usług Cyfrowych
Projekt ustanawia niezależną grupę doradczą
koordynatorów ds. usług cyfrowych o nazwie
„Europejska Rada ds. Usług Cyfrowych” (dalej:
„Rada”) do celów nadzoru dostawców usług
pośrednich.

Rada ma pełnić przede wszystkim funkcję
doradczą dla krajowych koordynatorów ds. usług
cyfrowych oraz Komisji Europejskiej (art. 47 ust. 1
AUC), co ma przyczynić się do spójnego stosowa-
nia Rozporządzenia i skutecznej współpracy
koordynatorów krajowych.

W zakresie zadań Rady znajdzie się:

O istotnej pozycji Rady jako organu doradczego
świadczy również fakt, że koordynatorzy ds. usług
cyfrowych i inne właściwe organy krajowe
niestosujcy się do skierowanych do nich opinii,
wniosków lub zaleceń przyjętych przez Radę
podają przyczyny takiego wyboru przy składaniu
sprawozdania zgodnie z Rozporządzeniem lub, w
stosownych przypadkach, przy przyjmowaniu
własnych decyzji (art. 49 ust. 2 AUC).
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czy dany dostawca usług pośrednich systema-
tycznie lub w sposób powtarzający się nie
wypełnia swoich obowiązków wynikających z
Rozporządzenia;
czy dostawca prowadzi działalność w kilku
państwach członkowskich.

maksymalna wartość kar nałożonych za uchy-
bienie obowiązkom przewidzianym w Akcie o
usługach cyfrowych nie może przekraczać 6%
rocznego przychodu lub obrotu danego
dostawcy usług pośrednich;
kary za udzielenie nieprawidłowych, niekom-
pletnych lub wprowadzających w błąd infor-
macji, nieudzielenie odpowiedzi lub niepopra-
wienie nieprawidłowych lub wprowadzają-
cych  w  błąd  informacji  oraz  niepoddanie  się 

Projekt Aktu o usługach cyfrowych zobowiązuje
państwa członkowskie do zapewnienia możliwości
nakładania sankcji za naruszenia projektowanych
obowiązków w sposób skuteczny, proporcjonalny i
odstraszający, uwzględniając charakter, powagę,
powtarzalność i czas trwania naruszenia oraz
mając na uwadze interes publiczny, zakres i rodzaj
prowadzonej działalności, jak również możliwości
ekonomiczne podmiotu dopuszczającego się
naruszenia (art. 42 i motyw 80 AUC).

Jako czynniki, które należy uwzględnić, Akt o
usługach cyfrowych wskazuje następujące kwestie:

Nie ulega wątpliwości, że wskazane powyżej
kryteria są niezwykle pojemne i zasadne będzie ich
dalsze doprecyzowanie (np. w motywach do AUC).
Projekt Aktu o usługach cyfrowych określa również
maksymalną wysokość kar pieniężnych (art. 42
ust. 3 i 4 AUC), które mogą być nakładane na
dostawców usług pośrednich:

cych w błąd informacji oraz niepoddanie się
kontroli na miejscu nie przekraczają 1% rocz-
nego przychodu lub obrotu danego dostawcy;
maksymalna wartość okresowej kary pienięż-
nej nie będzie przekraczała 5% średniego
dziennego obrotu danego dostawcy usług
pośrednich w poprzednim roku obrotowym w
ujęciu rok do roku, liczonego począwszy od
daty wskazanej w odnośnej decyzji.

Powyższe kary z pewnością mogą osiągać znaczącą
wysokość, dlatego w ocenie autora zasadne byłoby
wprowadzenie maksymalnej wysokości kary
wyrażonej kwotowo.
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Aby zapewnić skuteczne egzekwowanie Rozporzą-
dzenia, Akt o usługach cyfrowych przewiduje
możliwość wnoszenia przez osoby będące odbior-
cami usług pośrednich lub przez organizacje
przedstawicielskie skarg dotyczących zgodności
działań dostawcy usług pośrednich z Rozporządze-
niem. Obecny model skargowy wydaje się rozdzie-
lać czynność składania skargi (i jej wstępnej
analizy) od właściwej analizy i ewentualnego
dalszego działania (np. nakładania kar).

Odbiorcom usługi przysługuje prawo do wniesie-
nia skargi do  koordynatora  ds. usług cyfrowych
państwa członkowskiego, w którym odbiorca 
 zamieszkuje  lub  ma  siedzibę (art. 43 AUC). Z
drugiej strony, w motywie 81 AUC wskazano, że
skargi będą wnoszone do koordynatora na
terytorium, na którym podmioty uprawnione
otrzymały usługę, z zastrzeżeniem regulacji doty-
czących jurysdykcji. W ocenie autora zestawienie
powyższych regulacji może być mylące i wymaga-
łoby dalszego rozwinięcia. Nie ulega bowiem
wątpliwości, że nie w każdym przypadku można
postawić znak równości pomiędzy miejscem
zamieszkiwania odbiorcy a miejscem otrzymania
przez niego usługi.

Art. 41 ust. 1 AUC jasno wskazuje, że w zakresie
rozdziału IV Aktu o usługach cyfrowych (a więc
również w zakresie regulacji dotyczących skarg)
jurysdykcję będzie miało państwo członkowskie,
gdzie znajduje się główna  jednostka  organizacyj-
na  dostawcy usług pośrednich (siedziba). W
przypadku jej braku, właściwe będzie państwo
członkowskie, w którym rezyduje lub ma siedzibę
przedstawiciel prawny dostawcy usług pośrednich
(art. 41 ust. 2 AUC). Jeżeli żadne  z  powyższych  nie 

będzie miało zastosowania, to właściwe będą
wszystkie państwa członkowskie z zastrzeżeniem
zastosowania zasady ne bis in idem (art. 41 ust. 3
AUC).

Rozporządzenie nakłada wprost na koordynatora
ds. usług cyfrowych obowiązek skorzystania ze
współpracy transgranicznej z innymi organami w
sytuacji, gdy wymagają tego konkretne naruszenia.
Koordynator jest zobowiązany do dokonania oceny  
skargi  i,  w stosownych  przypadkach, przekazania
jej koordynatorowi ds. usług cyfrowych miejsca
siedziby (art. 43 AUC).

Zaproponowany w projekcie Rozporządzenia
model skargowy można zobrazować na poniższym
przykładzie. Użytkownik z Polski, korzystający z
usług dostawcy usług pośrednich z siedzibą we
Francji może złożyć skargę do polskiego
koordynatora, który po dokonaniu oceny skargi
powinien ją co do zasady przekazać do
francuskiego koordynatora właściwego dla miejsca
siedziby tego dostawcy.

Skarga powinna zawierać „rzetelny przegląd
obaw” dotyczących przestrzegania przepisów
Rozporządzenia przez konkretnego usługodawcę.
Zakres ten wydaje się niesprecyzowany i zasadne
byłoby rozważenie wskazania w omawianym akcie
pewnego minimum, które powinna zawierać
skarga.
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Wersja angielska Aktu o usługach cyfrowych wraz z uzasadnieniem wniosku („Explanatory
memorandum”) – Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a
Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC

Wersja polska Aktu o usługach cyfrowych wraz z uzasadnieniem wniosku – Wniosek dotyczący
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt
o usługach cyfrowych) i zmieniające dyrektywę 2000/31/WE

Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie
niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu
elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym

Protokół ustaleń z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży podrobionych towarów w Internecie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2017 r. w sprawie platform internetowych i
jednolitego rynku cyfrowego

Komunikat Komisji z dnia 28 września 2017 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Zwalczanie nielegalnych treści w
internecie. W kierunku większej odpowiedzialności platform internetowych”

Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz skutecznego
zwalczania nielegalnych treści w internecie

Komunikat Komisji z dnia 26 kwietnia 2018 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Zwalczanie dezinformacji w internecie:
podejście europejskie”

Konkluzje Rady z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy

Przydatne dokumenty
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Akty prawne

Akty typu soft law

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0825&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0825&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=PL
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0272_PL.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0555&from=EN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6717-2018-INIT/pl/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0236&from=EN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/pl/pdf


Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2020 r. zawierające zalecenia dla
Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego
rynku

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2020 r. zawierające zalecenia dla
Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa
handlowego i cywilnego w odniesieniu do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność
internetową

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie aktu prawnego o
usługach cyfrowych i związanych z nim kwestii z zakresu praw podstawowych

Kodeks postępowania UE w zakresie zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w
Internecie (2016)

Kodeks postępowania UE w zakresie zwalczania dezinformacji (2018)

Product Safety Pledge. Voluntary commitment of online marketplaces with respect to the safety of
non-food consumer products sold online by third party sellers

Parlament Europejski, European Parliamentary Research Service, Digital services act. European added
value assessment

Parlament Europejski, European Parliamentary Research Service, Liability of online platforms 

Parlament Europejski, European Parliamentary Research Service, Online platforms: Economic and
societal effects

Strategia Komisji Europejskiej, Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
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Akty samoregulacyjne

Opinie i stanowiska do projektu AUC

Europejski Inspektor Ochrony Danych, Opinions on the Digital Services Act and the Digital Markets Act

IAB Polska, Stanowisko IAB Polska do projektu Digital Services Act (DSA)

Opracowania

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0272_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0273_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0274_PL.html
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654180/EPRS_STU(2020)654180_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654180/EPRS_STU(2020)654180_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282021%29656318
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282021%29656318
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282021%29656318
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656336/EPRS_STU(2021)656336_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656336/EPRS_STU(2021)656336_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2021/edps-opinions-digital-services-act-and-digital_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2021/edps-opinions-digital-services-act-and-digital_en
https://www.iab.org.pl/stanowiska-iab/iab-polska/stanowisko-iab-polska-do-projektu-digital-services-act-dsa/
https://www.iab.org.pl/stanowiska-iab/iab-polska/stanowisko-iab-polska-do-projektu-digital-services-act-dsa/
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bardziej szczegółowych informacji dotyczących omawianych kwestii proszone są o bezpośredni kontakt z prawnikami
kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. 

Pytania prosimy kierować na adres:
mce@traple.pl
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adw. Arkadiusz Baran
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