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Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Z satysfakcją przyjęliśmy informację o wstrzymaniu prac nad pilnym rządowym projektem zmiany ustawy 
o radiofonii i telewizji w części, która dotyczy regulacji nielinernych usług audiowizualnych. Wydarzenia 
ostatnich  dni  pokazują  jednak,  jak  ważne  jest  przeprowadzenie  poważnej  rozmowy na  temat projektów 
ustaw istotnych dla Internetu i przyszłości społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Wielokrotnie  wzywaliśmy  rząd  do  podjęcia  tego  wysiłku,  który  z  pewnością  pozwoliłby  uniknąć 
konieczności  "gaszenia  pożarów politycznych"  podobnych do  tego,  jaki  wystąpił  rok  temu w związku  
z  projektem  wprowadzenia  Rejestru  Stron  i  Usług  Niedozwolonych  i  powtórzył  się  teraz.  Ostatnio 
podjęliśmy taką  próbę  21  stycznia,  kiedy to  zwracaliśmy się  do  Pana  w liście  otwartym z  propozycją 
spotkania i przedyskutowania kilku niepokojących nas projektów zmian prawa, w tym wspomnianej ustawy 
o radiofonii i telewizji. Gdyby rozmowę, która przetoczyła się przez media w ostatnich dniach, udało się 
przeprowadzić już w styczniu, z pewnością skorzystałaby na tym jakość procesu legislacyjnego i reputacja 
rządu.



Minął już ponad rok od Pańskiego spotkania z blogerami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, 
które  odbyło  się  5  lutego  2010 r.  Wszyscy pamiętamy efekt  "okrągłego  stołu  Internetu",  jaki  wówczas 
osiągnięto - doszło do otwartego, publicznego spotkania dwóch stron i partnerskiej wymiany poglądów, nie 
tylko na temat konieczności zagwarantowania praw podstawowych w Internecie. Rozmawialiśmy wówczas
także  o  postulacie  konsultowania  ze  społeczeństwem obywatelskim wszystkich  projektów  zmian prawa 
istotnych dla przyszłości społeczeństwa informacyjnego.

Na spotkaniu 5 lutego obiecał Pan wdrożenie realnych procedur konsultacji społecznych. Rozmawialiśmy 
o przedstawieniu stronie społecznej wyczerpującej listy projektów aktów prawnych, które mają wpływ na 
przyszłość społeczeństwa informacyjnego i zamrożeniu prac nad nimi do czasu przeprowadzenia realnych 
konsultacji. Obiecał Pan także doprowadzenie do kolejnego spotkania w przeciągu miesiąca, powiedział Pan, 
że to kwestia raczej "dni niż tygodni". Po tym spotkaniu mieliśmy nadzieję, że jest to początek rozmowy na 
temat  zagwarantowania  praw  podstawowych  w  przestrzeni  komunikacyjnej,  jaką  wyznaczają  nowe 
technologie. Jednak nie wszystkie obietnice zostały zrealizowane.

Panie Premierze - po raz kolejny pragniemy zwrócić Pańską uwagę na to, że poruszane rok temu tematy 
nadal są aktualne. Najlepszym tego przykładem jest wspomniany projekt uregulowania nielinearnych usług
audiowizualnych w Internecie w ustawie o radiofonii i telewizji. Ale to nie koniec. Pod hasłem blokowania 
dostępu do stron internetowych zawierających obrazy seksualnego wykorzystywania dzieci wrócił pomysł
cenzurowania sieci, tym razem  w formie propozycji unijnej dyrektywy, którą polski Rząd oficjalnie popiera. 
Coraz większe kontrowersje społeczne budzi fakt rutynowego zbierania, przechowywania i udostępniania 
służbom  danych  telekomunikacyjnych  bez  kontroli  sądu,  co  budzi  zdziwienie  nawet  urzędników 
odpowiedzialnych za wdrożenie retencji danych w Unii Europejskiej oraz poważne zaniepokojenie Rzecznik 
Praw Obywatelskich (wyrażone w skierowanym do Pana wystąpieniu z 17 stycznia). Kolejne tematy, które 
wymagają uwagi,  to planowane zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym oraz nowe założenia do ustawy  
o powtórnym wykorzystaniu informacji z sektora publicznego.

W tym kontekście ucieszyło nas Pańskie zapewnienie, złożone dziś podczas rozmowy z mediami, że rząd 
jest gotów do poważnej rozmowy na temat uregulowania mediów internetowych ze środowiskami, które
reprezentują  społeczności  internetowe  oraz  z  przedstawicielami  Komisji  Europejskiej.  Chcemy  jednak 
podkreślić,  iż  konieczne  jest  poszerzenie  spektrum  dyskusji  -  a  tym  samym  biorących  w  niej  udział 
ekspertów po stronie rządu - o wymienione powyżej obszary. Prawa podstawowe w Internecie muszą być 
zagwarantowane nie tylko w sferze wolności wypowiedzi, ale także prawa do informacji, niedyskryminacji, 
dostępu do dóbr kultury, prywatności i tajemnicy korespondencji.
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Tym samym powracamy do propozycji zorganizowania kolejnego spotkania - z Pana osobistym udziałem lub 
z ministrami zaangażowanymi we wspomniane projekty, t.j. z min. Michałem Bonim i min. Magdaleną Gaj,
a  także  z  przedstawicielami  Ministerstwa  Infrastruktury,  Ministerstwa  Sprawiedliwości,  Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, RCL i Zespołu Doradców Strategicznych Premiera. Takie spotkanie to 
szansa nacoś więcej, niż kolejną ogólną dyskusję przy okrągłym stole. Liczymy na rzetelną i szczegółową 
rozmowę  o  aktualnych  problemach  i  wyzwaniach  regulacyjnych  w  sferze  komunikacji  elektronicznej.
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