
USTAWA 
z dnia .... 2022 r.


o ochronie demokratycznej debaty publicznej w Internecie 
Art. 1.

Określenia użyte w ustawie oznaczają:

1) serwis społecznościowy – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.), 
polegająca na umożliwieniu użytkownikom udostępniania treści innym użytkownikom, z której na 
terytorium Polski korzysta rocznie co najmniej milion użytkowników;

2) właściciel serwisu społecznościowego - dostawca usługi serwisu społecznościowego;

3) organizacja polityczna - partia polityczna, komitet wyborczy, a także powołany na podstawie 
Regulaminu Sejmu lub Regulaminu Senatu klub parlamentarny, klub poselski, klub senacki, koło 
poselskie lub koło senackie.


Art. 2. 
Strony organizacji politycznych w serwisach społecznościowych oraz treści umieszczane w 
serwisach społecznościowych przez organizacje polityczne zostają objęte ochroną prawną 
mającą na celu zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania ustroju demokratycznego.


Art. 3. 
1. Właściciel serwisu społecznościowego, który:

1) usuwa stronę organizacji politycznej w serwisie społecznościowym,

2) usuwa jakiekolwiek treści umieszczone przez organizację polityczną w serwisie 
społecznościowym,

3) ogranicza dostęp innych użytkowników serwisu społecznościowego do treści publikowanych 
przez organizację polityczną, w szczególności poprzez wyświetlanie tych treści innym 
użytkownikom serwisu społecznościowego na innych zasadach niż przyjęte dla ogółu 
użytkowników,

- podlega każdorazowo administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 50 000 000 złotych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli działania właściciela serwisu społecznościowego zostały 
nakazane prawomocnym wyrokiem sądu.


Art. 4. 
1. Karę, o której mowa w art. 4 nakłada Państwowa Komisja Wyborcza, działając z urzędu lub na 
wniosek pokrzywdzonej organizacji politycznej.

2. Do postępowania przed Państwową Komisją Wyborczą stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 735 z późn. zm.)


Art. 5. 
1. Właściciel serwisu społecznościowego jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, 
przewidywanej przez odrębne przepisy prawa, związanej z nieusunięciem treści opublikowanych 
przez organizację polityczną.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli działania właściciela serwisu społecznościowego zostały 
nakazane prawomocnym wyrokiem sądu.


Art. 6. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.


