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Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

 

 

Firma Facebook ogłosiła 19 marca 2020 r., że z uwagi na pandemię koronawirusa tymczasowo 

zawiesza rozpoznawanie „odwołań” od decyzji o usunięciu ze swojej platformy treści, które 

zostały uznane za naruszenie tzw. „Standardów społeczności”1. Użytkownicy będą mogli nadal 

wyrazić swój „sprzeciw” wobec decyzji o usunięciu treści, ale Facebook „prawdopodobnie nie 

podda jej po raz kolejny ocenie”, a co za tym idzie, jak rozumiemy, usunięte materiały nie będą 

aktualnie przywracane na platformę. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 2 ust 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), uprzejmie 

prosimy o informację o tym, jak powyższa sytuacja wpływa na funkcjonowanie tzw. „punktu 

kontaktowego”2, który powstał na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Facebookiem 

a polskim rządem w 2018 r.3. 

W szczególności prosimy o odpowiedzi na następujące pytania: 

1. czy użytkownicy, którym usunięto treści lub zablokowano konto w portalu Facebook, 

mogą obecnie w dalszym ciągu składać skutecznie odwołania za pośrednictwem ww. 

„punktu kontaktowego”? 

2. czy w okresie od 19 marca 2020 r. do dnia odpowiedzi na wniosek złożono jakiekolwiek 

odwołanie za pośrednictwem „punktu kontaktowego” (jeśli tak, ile wpłynęło takich 

odwołań)? 

3. w razie pozytywnej odpowiedzi na pyt. nr 2: czy w okresie od 19 marca 2020 r. do dnia 

odpowiedzi na wniosek Facebook rozpatrzył pozytywnie jakiekolwiek z ww. odwołań 

i następnie przywrócił usunięte wcześniej treści/zablokowane konto?  

4. czy w związku z opisaną wyżej zmianą aktualnego systemu moderacji na platformie 

Facebook uległy zmianie jakiekolwiek postanowienia ww. porozumienia pomiędzy 

                                                 
1 https://about.fb.com/news/2020/05/coronavirus/#content-review 
2 Dostępnego po adresem: https://www.gov.pl/web/gov/odwolaj-sie-od-decyzji-portalu 
3 https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/pierwsze-tego-typu-porozumienie-ministerstwo-cyfryzacji-i-facebook 
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polskim rządem a Facebookiem bądź zawarto jakiekolwiek nowe porozumienie 

odnoszące się do kwestii moderacji treści w tym serwisie?  
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